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"Nire amets zaharrenetariko bat, gai honetaz idatzitako liburu
bat da. Barbaroa nola zibilizatzen den eta zibilizatu bat nola
barbarotzen den azaltzea gustatuko litzaidake".
G. Flaubert. Harel-Bell izena zeraman "roman trouvé" batetan.

"Gizakia animaliarengandik hizkuntzak bereizten duen legez,
gizaki barbaroaren eta zibilizatuaren arteko bereizketa idazkeran
datza".
I.J. Gelb. A Study of Writing

"Aintza Txerriari"
Txomin Peillen.
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IRAKURLEARI
Kaixo hona hurbiltzen zaren hori!
Zure eskuetan irakurketarako dagoen ikerketa ikerketa-lan honen idazkera, datu
zein hornitzeko bibliografia, 1987. urtearen hasierarako burutuak izan ziren. Doktorego
Tesi gisa Donostiako Filosofi eta Hezkuntz Zientzien Fakultatean aurkeztu genuen urte
t'erdi beranduago, 1988.ean. Artean aurki daitekeen ezohizko denbora luze horrek, bere
istorioa ere eduki badu, baina, laburbilduz, sortutako eragozpenak eta guzti, euskara hutsez
berari zegokion ezagutza arloan gauzatzen zen lehenengo Doktorego Tesia zelakoan
gaude. Ondorioz, eta dagoeneko zahartu xamar baduzu ere, plazaratze ordurako bere
garaikoaren zehazkizunen baitan agertu nahi dugu, ildo hartan dokumentutzat har
daitekeena ez galtzearren. Bada, M. Foucault-ek idatziko lukeen arauera, ez dugu edizio
honekin inongo monumenturik egin nahi, dokumentu hutsa azaleraztea baizik.
Baina zer da "Bertsolaritza eta Eskola" izenburupean duzun liburu hau? Agian, eta
ahal den laburren adierazteko, Euskal Herrian izan genuen lehendabiziko bertsolari
txapeldunaren1 hitzak hona ekartzea ongi letorke. Hauxe adierazi zuen Basarri-k bertso-eskolak sortzear zeudenean (Diario Vasco, 1981/VII/11):
"Doai ori txikitandik dakartenak aukeratu bear dira eta aieri erakutsi bear zaie
erakuts ditekeana.
Pagoari ez dago intxaurrik eskatzerik. Artarakoa ez danak ez dauka zer egiñik, ogei
eskola pasatzen baditu ere.
Bertsolariak sortzen baiño lenago, euskal giroa ta erri-giroa sortzen alegindu bear
degu; bertso-zaletasuna sortzen, alegia."

1 Donostiako "Poxpoliñ" Antzokian (oraingo Victoria Eugenia) 1935/I/20an kudeatutako lehenengo

Bertsolari Eguna alderatu liteke egungo Bertsolari Txapelketarekin.
Ohitura zaharren arauera epai-mahaikoek bertsoz adierazten zuten bete beharreko lana. Gai-jartzailearen
irudia ez zen oraindik erabiltzen eta gaia bera ematea ere berrikuntza nabaritzat jotzen zen. Izan ere,
bertsolari gehienek ez omen zieten emandako gaiari heldu.
Basarri aho batez txapeldun izan zen hautatua (100 pezetatako saria), bigarrenerako Matxin (75 pzta),
hirugarrena Zepai (50 ptza) eta laugarrena Alkain (25pzta).
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Hau da, bertsolaritzaren ikerketaren bidez, herri-jakintzen ikasketa-prozedurak
aztertu nahi izan ditugu hemen. Horretarako, noski, birplazaratu behar izan ditugu
irakasteko eta ikasteko ohizko ereduak, ezagutza eta jakintzen arteko bereizketak, giroan
oinarritutako pedagogiak eta, jakina, bertsolaritzaz tradiziotik etorri zaigun zenbait eredu
eta irudi.
Izan ere, antzeko arazoen aurrean aurkitu izan dira hizkuntza-hezkuntzaren
ikerketan higitu beharra eduki duten gizarte-zientzilariak. Mende honen hasieran
Wundt--ek gizakiaren adimena bitan banatu zuenetik (behe zein goi-mailako prozedura
psikologikoak), bertan lan egin ahal izateko metodologiak bikoiztu egin ziren era
iraunkorrez. Alde batetik, testuinguratutako behe-mailako jakintza-prozedurak aztertzeko
(eta kontrolatzeko) esperimentazioa genuen bidea. Bestetik, goi-mailako ezagutzak
ikertzeko (herrien historia kolektiboa, arte edota literatura, hizkuntza bera etab.)
fenomenologia (deskripzio hutsa) zen bide bakarra.
Zorionez, eta Vigotsky-ren ekarpenetatik, gaur egun badugu Nortasunaren
Eraikuntzarako Teoria, non aipatutako bikoiztasuna garaitzerik badagoen. Horren arauera
azaltzerik ere egon badago, Ezagutza zein Jakintza zehatzen genesi eta garapena,
bertsolaritzarena kasu. Horrela uler daitezke goian aipatutako ikasketa-prozedurak, ez
orain arte bezala Literatura edota Antropologiaren ikuspuntutik soilik, kognizioaren
bilakaeratik eta ikasketa dela medio baizik.
Hau dela eta adierazitakoren arauera, bertsolaritzaren kasuan bi pentsamendu
elkartuen aurrean gaudela aurkituko dugu: erritmozkoa eta eideatiboa. Bakoitzari, berriz,
garapenerako sistema ezberdinak dagozkie. Sistema haiek kokapen zehatzak bezain
diferenteak dituzte gizakiaren baitan nahiz gizarte sarean... Baina, gero gerokoak, zeren
beharrezko pazientzia badago, horraino iritsiko gara eta.
Esan bezala, Tesi honen aurka eritzi batzu erabili ziren, beraren gauzaketa ekiditeko
hain zuzen ere. Ia denak eritzi anonimoak izan ziren. Euskal Herriko Unibertsitatea deitzen
duten horretako Doktorego Batzordeak (dena erdaldunez osaturik) horretaz baliatuz,
hasiera batetan Tesia errefusatu nahi izan zuen eta, geroxeago, beraren aurkezpen publikoa
galerazi ere bai.
Lan honek publikoa izateko zuen eskubidea aldarrikaturik, ostera, beste zenbait
eritzi eskeini ziren publikoki, azken hauek ez batere anonimoak, baizik eta izen-abizenez
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sinaturik: Txillardegi, Txomin Peillen, Juan Garmendia Larrañaga, Joxe Azurmendi, Juan
Mari Lekuona, Jokin Apalategi, Mikel Azurmendi eta Joseba Zulaika. Ez du merezi,
hemen errepikatzerik, lan honetaz bakoitzak bere txostenean zioena, bai ordea ene esker
beroenak azpimarkatzearena. Orduan erakutsitako laguntza hori gabe, ezin izango bait
genukeen lortu, aurrera joan ahal izatearena!
Beraz, galerazi nahi izan zen lan honek lortu zuen, arrunta izan ohi dena baino
aurkezpen luzeago eta iskanbilatsuago batetan publikoa izatea, eta, nahiko kostata ere,
Doktorego Tesi modura onartua izatea. Ez zen gutxi, gero!
"Irakurri" ondoren bi testigantza hunkigarri irakurtzea eduki nuen nik: Herrera de
la Mancha-ko gartzelan giltzapeturik aurkitzen ziren bertsozale eta unibertsitateko ikasle
lagunen telegrama eta On Joxemiel Barandiaran-ek bidalitako eskutitza. Lan honekiko
ditudan oroimen hoberenetarikoak direnez, besterik gabe ... zuretzat irakurle!
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HASIERA

Nik euskaraz tutik ez nekien.
Ez dut uste, gainera, ene ikasbidea batere eskolarra izan denik.
Kaleak hezi nau. Hots, ez baserriak. Baina zerbait jakitera heltzeko gauza izan
banaiz, mintzairak dituen komunikazio zein jolasketarako ahalmenei esker izan da.
Esan daiteke, inongo euskarazko ikastalditara joan gabe alfabetatu naizela. Baita,
gaur egun ere etxeko eta laneko hizkuntzatzat hartu dudan hau, zuzenean, irakasleak izan
barik, eskuratu dudala.
Emaitzez, jakina, pozik naukazue.
Ez da izan, halere, orain definitzen saiatuko naizen garapena, bapatean egindakoa.
Aitzitik, aldagaiz beteriko epe luze xamar bezain berezia izan dut.
Era berean, ez dut uste nirea kasu berezitzat har daitekeenik. Horregatik hain zuzen,
bizi izandako esperientziatik abiaturik, baina kasu isolatuetan geratu gabe, mamitu nahi
izan dut eskuan duzun ikerketa.
Eskolarra ez den hezkuntza aztertu, heziketa naturalen prozesuak isolatu
(gizabanako nahiz gizartean) eta guzti horretarako berezko praktika mota batzuk
definitzeaz gain, Hezkuntz Teoriaren arloan bidezkotzat jotzen den zenbait ikuspegi
miatzea, arakatu berri xamar diren beste hainbeste jorratzeko bidea irekitzen den bitartean.
Eta honetarako hautatutako gerizpea, "Bertsolaritza, formarik gabeko heziketa"
izenburua duzu, irakurle.
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Izan ere, neurea izan dudan esperientziarako zein gaurkide daukagun euskal
kulturan, ahozkaritzaren eragina (bertsoa barne) ezinbestekoa da eta.
Baina orain arte esandakoa, adierazitako abiapuntua eta ikusmira orokorra
definitzeko aski izan bada ere, ez dirudi, ordea, lanaren osotasuna aurkezteko nahikoa
denik. Ikerketaren helburu zehatzen eta osabideen azalpenaren premian gaude. Hona
hemen jarraian.

Helburuak
Orain dela lau bat urte, Euskararen gaurkotzeari buruz eta lexikografiaren arloan
hain zuzen ere, urteetan zehar iraunkorra izan den polemika birpiztu zen. Hau da,
zientzietako ikerketa ezarriaren urritasuna zein euskal unibertsitateko komunikazio
praktikarik gabe garatutako hiztegigintzaren kritika.
UZEI, zoritxarrez, izan genuen lehia ideologiko haren xedea. Funtsean eritzi guztiak
batera egon arren (oinarrian euskaraz egindako zientzi mota guztietako azterketak beharko
lirateke, hiztegi berezi bakoitza, egindakoaren ondorioa izanik,...), praktikan joera erabat
kontrajarriak ziren.
Egindako ekarpenak kritikatzeaz gain (arautzaileegiak zirelakoan), batzuek ez zuten
uste, lan teoriko asko egiterik zegoenik ere.
Besteok, berriz, nahiz eta praktika azpimarratu (U.E.U., Elhuyar, etab.), beren
mugaketen jabe izanik, Teoriaren zereginari ekin beharrekoa aldarrikatu genuen. Hau da,
gure hizkuntza zientziarako lan-tresna gisa, geure eginkizunetan erabili, ikur-espazio
gehiago lortu eta, azken finean, teoria edota praktika dela medio, behar den neurrian treba
erazi.
Beste nonbait honetaz neure eritzia zehaztu izan badut ere1, edo, agian, horregatik
bereziki, lantxo honen helburuetariko bat hauexek lirateke:

1 Rdgz. Bornaetxea, A. "Hezkuntzaren iker-tresnak". "IPES" Formazio Koadernoak, 7. zb.,
Irakaskuntzaren Erreformaz. Bilbo, 1984.
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1.- Hezkuntzaren Teoriari dagokion eremuan euskaraz aritu, oro-har erabili ohi den
lexikoa egokitzeko eta, ondorioz, zientzi bakoitzak behar duen mintzaira berezia trebatzen
hasteko.
2.- Era berean, adituen artean oso berria den bereizketa –Hezkuntza formala, ez-formala eta formarik gabeko heziketa2– Euskal Herriko ikasmolde praktiketan hedatua
bezain bizirik eta aldakorra den jarduera bati (Bertsolaritzarenari, alegia) aplikatu.
3.- Esan bezala, bertso-munduaren itzala, eta euskarazko kultura ahokariarena
orokorki, gure hizkuntzaren komunikaziozko pragmatikan hain nabaria denez,
komunikazioaren Teoria hezkuntz harremanen kontzeptuzko zehazkizunetarako erabiltzea,
modu zilegizko eta beharrezkotzat jo dut 3.
4.- Bertsoen eta bertsolarien munduan, gainera, murgilduta eta gustora sentitu
naizenez, bertan egoteko izan daitezkeen jarrera hezitzaileen sailkatzeari ekin behar nion
eta, azken finean, hori egiten saiatu naiz.
Bertsoaren zirikada bera ez da, berez, nire hizkuntza propioaren bilakaerarako
inportantea izan, baina, ondoan ohartzeko beta eduki ditudan euskarari buruzko jarduera
pedagogikoetan, ukaezinezko erreferentzia bihurtu dela esan daiteke.
Añorga-ko "Amasorrain" ikastolan ibili nintzenez, bertsoen baliabide didaktikoaz
jabetzerik izan nuen (1980), baita bertso eskola eraiki ere.
Urte berean Gipuzkoako Ikastolen Federakundeak antolaturiko bertso-eskolei
buruzko lehenengo bilkuran parte hartu nuenez, hasieran bitartekotzat besterik jotzen ez
nuen eginkizun horren aberastasuna ikusi nuen. Orduz geroztik, haren sakonketa
pedagogikoari ekin nion modu ezberdinez, hala nola,

2 Coombs, P.H. La crísis mundial de la Educación. Península, Barcelona, 1971 (ingelesez, 1968)
UNESCO. Tesauro de la educación: Terminología. Paris, 1980.
Trilla, J. El concepto de educación informal. Barcelonako Filosofi eta Hezkuntz Zientzien Fakultatean
irakurritako Tesia, 1984.
3 Esplikatzeko, nolabait, mintzairaren eskurapena egungo ekarpenen arauera. Honetarako ikus, laburpen
gisara:
Linaza, J. "Lenguaje, comunicación y comprensión". La adquisición del lenguaje. Aprendizaje
Aldizkarian. Pablo del Rio. Madrid, 1981.
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1983.eko urriaren 5ean "Bertsolaritza, formarik gabeko heziketa" Doktorego
Tesiaren izen ematea Euskal Herriko Filosofi eta Hezkuntz Zientzien Fakultateko
Pedagogia Saileko Idazkaritzan erregistratuz.
Honen arauera, mota ezberdinetako ekitaldiak (teoria zein praktikazkoak) antolatzen
hasi nintzen ildo horretatik, eta aipatutako helburuetarako bideratzen.
Gaur egun gauzatuta dagoen ikerketa hau, beraz, irakurketa, espezialistekin izandako
bilkurak, elkarrikuskak eta, azken finean, klase praktiko guzti horien emaitza besterik ez
da.
* Honetarako ihardunaldi teorikoak ere eratu nituen:
Bertsolaritza, formarik gabeko heziketa izenpean
. Donostia-n 1983.eko ekainaren 20tik 24erarte. P. Xarriton, J. Azurmendi, J.R.
Etxebarria, J. Dorronsoro, X. Amuriza eta J.M. Etxezarreta-k parte hartu zutelarik.
. Deba-n 1984.eko martxoaren 5etik 9rarte. J. Dorronsoro, Joxean Gezalaga
("Zaldubi") eta Mikel Mendizabal-en laguntzarekin.
. Irun-en 1984.eko martxoaren 20etik 23rarte. J.R. Etxebarria, Jon Lopategi, Mikel
Mendizabal, Abel Enbeita eta beste batzuren laguntzaz.
Egungo bertsolaritzari buruzko formulazioak
. Donostia-n 1984.eko apirilaren 25etik 27rarte. Joxemartin Apalategi, Juan Mari
Lekuona, Jean Haritschelhar, Joseba Zulaika, J.M. Aranalde, J.M. Etxezarreta, Abel
Muniategi, M. Itzaina, J.M. Iriondo, J.R. Etxebarria, M. Mendizabal, A. Enbeita, X.
Amuriza eta J.P. Mendiburu-ren partaidetzaz.
Xalbador zenari, bere Oroitzapen eta Omenez
. Donostia-n 1984.eko urriaren 1etik 5erarte. Josu Zelaia, Michel Aire, J.L. Laka eta
Jean Haritschelhar-en laguntza zela medio.
Bertsogintzaren inguruan
. Donostia-n 1985.eko martxoaren 11tik 15erarte. X. Amuriza, Michel Lekuona,
Santos Beloki, J.L. Laka, Patxi Goikolea, Kristina Mardaras, Itxaro Borda, Arantzazu
Loidi eta beste batzuren partaidetzarekin.
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Eskolarra ez den Hezkuntza
. Donostia-n 1985.eko azaroaren 25etik 29rarte. Agustin Garcia Calvo, J.M.
Satrustegi, Jose Luis Rodriguez Illera, Jaume Trilla, Peio Aierbe, Joxe Azurmendi eta
Mikel Fdz. Aizpuru irakasleen laguntzaz.
Heziketaren Historia Euskal Herrian
. Donostia-n 1986ko Azaroaren 14an. Jesus Arpal eta Pauli Davila irakasleekin
batera.
* Bilkura guzti hauetatik aparte saiatu naiz bertsolaritzari egin diezaiokeen azterketa
pedagogikoa defenditzen, hitzaldi ugari dela medio (Euskaltegietan, Kultur Etxeetan, Irrati
nahiz Telebistan, Durango-ko liburu eta diska azokan, U.E.U.n).
* Era berean eta gai honetaz aritzeko idazterik izan dut euskaraz argitaratzen diren
komunikabide gehienetan (EGIN, ARGIA, JAKIN, ISILIK eta abar).
* Euskal Herritik kanpora ere joan behar izan dut, bertsolaritzaren arloan neure
ikerketa pedagogikoaren berri ematera (Ikus I. Congreso "Nacional" de Teoria de la
Educación delakoaren aktak. Universidad de Sevilla, 1986.eko ekainean).
* Zeuden ekarpen baliotsuenak bildu nahian, Bertsolaritza, formarik gabeko
heziketa liburuaren ardura eta argitaratze lanari ekin nion (Euskal Herriko Unibertsitateko
Hezkuntz Zientzien Institutuko edizioan. Bilbo 1983).
Ildo honetatik doaz ere Euskal Herriko Hezkuntzaren historia ikerketarako gai eta
bibliografi gida. D.A.K.M. Donostia, 1986.ean argitaratutako liburuxka.
Eta Eusko Ikaskuntzaren X. Kongresoan, apirilaren 23an aurkeztutako "Euskal
Herriko Artxibo ahokariak" ikerketa, P. Davilarekin batera Euskal Herriko Hezkuntzaren
Historiari buruzko dokumentazioa izena zeraman adierazpenaren barruan.
Beste arlo praktikoagoan bertso-paperen txapelketak eratzea, besteetan aritu eta
noizean behin epaimahaiko izateaz gain, bertso-saioak eta bertsolaritzari buruz idatzia
dagoena, ahal izan den neurrian, segitzen eta arakatzen arduratu naiz.
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Horregatik eta apika, monografia batzuren eraginez4 edota bertsoen mundutik
ateratako zenbait eritzi dela medio5, bertsolaritzaren munduari zuzen dagozkion beste
helburuak ere baditut ikerketa honetarako:
5.- Euskaraz ahozkotasunari buruz idatzi dena sakontzea, gaur egun sortu diren
ekarpenen arauera eta, ondorioz, terminologia nahiz zenbait kontzeptu zehaztea. Hau da,
egun zilegi al zaigu ahozko-literaturaz hitzegitea? Estrukturalismoarekin hain lotuta
dagoen ahozko-produkzioaren kontzeptua, ba al dago ahokariaren ikerketa guztietarako
erabiltzerik? Betidanik onartutzat eman diren bereizketak, hala nola, "bertsolari eskolatuak"
eta "eskolagabeak", "Txirrita-ren eskolakoak" eta "Uztapide-ren eskolakoak" baliogarriak
al dira? Eta abar.
6.- Honekin batera guztiz beharrezkoa dateke aprendizaia-sormenaren zirkuituen
azalpena, bai gizabanakoengan (burmuinari buruzko azken ekarpenak) daudenak, baita
kulturetan daudenak ere (datuak jasotzeko, gordetzeko, berreskuratzeko eta agertzeko
teknikak), eta besteen artean idazkeraren eraginaren azterketa genetikoa (historikoa eta
gaurkoa)6.
7.- Kultur prozedura guztietan hain inportantea den alfabetatzearen prozedura,
euskal kulturan, bertsolaritzaren garapenetik sortzen diren ondorioen arauera, zehaztea eta
aplikatzea.
Beraz, eta hasieran Flaubert-ek egindako aipamenera itzuliz, 1869.ean "L'Education
sentimentale" liburuan orduko belaunaldiari irakurketa literarioa egiten baldin bazaio,
belaunaldiz-belaunaldi gizartea bere ahalmen hezitzailea dela medio berregiten bada,
irakurketa hori litzateke, gaur egun egin nahi genukeen lana.
4 Apraiz, O. "Euskal-olertiyaren berezikai bat". Homenaje a C. Echegaray liburuan, Donostia, 1928.
Haritschelhar, J. L'oevre poétique de Pierre Topet Etchahun. Ellacuría. Bilbao, 1970.
Peillen, D. "Eske pertsuen bilduma". Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra-n, Iruñea. 7. zb.
(1975) eta 8.a (1976).
Mozos, I. Ihauteria Euskal Literaturan. Eusko-Ikaskuntza. Donostia, 1986.
Eta Antonio Zavalak kudeatutako AUSPOA liburutegia.
5 Eizmendi,I. ("Basarri"). Bertsolaritzari buruz. Auspoa, 178 zb. Tolosa, 1984. Gabriel Arestirekin
izandako polemika honetan agertzen den (39-49 orr.) eta kronologikoki bertsoen ikasketari buruz
pentsatutakoaren bilakaera nabarmentzen zaigu.
Amuriza eta Lexo-ren artean izandako eritzi-artikuluen azalpena (EGIN 1977.eko urriaren 26-28).
6 Euskal kulturari buruzko haurren joko erritmikoen artean, aipamena merezia du Arregi, G.-Manterola,
A.- Erkoreka, A.-Martinez, U.k egindako "Umeen jokoak gure gizartean" artikuluak. Euskal Herria:
Historia eta gizartea. Jakin, Donostia, 1985. 493-506 orrialdeetan.
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Baina ez, ordea, deskripzio soila eta literatura hutsa, baizik eta geure gaurko gizarte
osoari buruzko irakurketa egin, pedagogiak ematen dizkigun baliabideen arauera. Beraz,
literatura baztertu eta Pedagogiazko deskribapena egin.
Azken finean, kontrajarriak liratekeen bi portaerak (idazkera eta eskolarik gabekoa–
alfabetatu eta eskolatua) aurrez aurre ezar eraziz.
Eta azken hau ez soilik ulertzeko, desagertzear dauden zenbait giza-jarrera, giza-dinamika berak nola bereganatzen duen aztertzeko baizik.
Iharduera hauxe eramaten ari da egun zientzi gehienen gaurkotasunerako. Adibide
gisara aipa dezakegu, denboraz hurbila eta edukiz mamitsua denez, UNESCOk Italia-ko
Venezia-n 1986.eko martxoaren 3tik 7ra bitartean antolatutako nazioarteko mintegia:
"Zientzia ezagupenaren mugetan: gure iragan kulturaren hitzaurrea".
Mintegi honetan ateratako bost ondorioen artean, honako hau zioten bertako
partaideek (3. eta 4. ondorioak):
"Gero eta larriago gertatzen da, zientzia zehatz, giza-zientzia, artea eta tradizioaren
truke dinamikoan oinarritutako ikerketa benetan diziplinartekoaren premia. Era batean,
ikuspegi transdisziplinario hori gure garunean txertaturik dago, beraren bi hemisferioen
elkar-eragina medio (...)
Guztiz larria da, gorde eta ikertu beharrezko den kultur tradizio handiarekin
harmonizatzen duen zientziaren aurrerapenak kontutan dituzten irakaskuntz metodoak
aurkitzea".
Beraz, guzti honetara goaz Pedagogia dela medio.
Azkenik eta gero, euskal gizartearen birprodukzioaren zenbait heziketa-zirkuituri
aplikatutako irakurketa pedagogikoa egiten.
Eta adierazitako zazpiak bat honetarako, hiru baliabide:
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1.- Ahozkaritza bera dokumentu bihurtu. Hau da, egungo aho-azterketak aritzen
diren legez, hitza protagonistei eman (kasu honetan bertsolariei beraiei) eta lanerako
erreferentziatzat hartu.
2.- Egun irakaskuntza egitaratuan txertaturik dauden bertso-eskolen datuak
agerrerazi, ahozko-dokumentuen bidez lortu dugunarekin alderatzeko.
3.- Esaten den guztia edonork egiazta dezan,
3.1.- Oinarrizko iturburuak beti aipatu, nahiz eta zaharrak izan eta, beraz, aurkitzen
zailak.
3.2.- Aipamenen artean jatorrizko erreferentziak zerrendatu, edo bestelakoan
erabilitakoaren gain, jatorrizkoaren zehazkizunak (argitaletxea, non eta noiz kaleratutako
liburua).
3.3.- Oharra liburugintzan bilatzerik ez dagoenean, lortzeko bidea eskaintzen dut
(irratsaioak, hitzaldietako baieztapenak etab.) edota dokumentu osoa transkribatzen dut
(Manuel Lekuona-k, Odon Apraiz-en omenaldian esandakoa kasu).
3.4.- Liburugintza arruntean saiatu naiz gaurkotuenak erabiltzen, ugaritasun
handiegian ez erortzekotan.
Edonolaz ere, posible izan den heinean, diskurtso sintetikoa eskaintzen ahalegindu
naiz. Hauxe dela eta emandako baieztapen bakoitzarekin batera, non sakondu edota non
frogatu aipatzen da.
Askotan nahiago izan dut, aipatutako ikertzaileen teoriak besterik gabe azaltzea,
erudizio maltzurrez garatzea baino. Halere, esan bezala, lan osoan zehar adierazitako guztia
egiaztatzeko bideak egon badaude.
Eta azken finean, itxaropena bera baino zerbait gehiago den lantxo honetatik aitortu
behar dut, guzti hau burutzeko ez dudala inongo bekarik lortu, eskatu badut ere.
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Horregatik, zorionez, ikerketa honen garapenerako epeak zein gaiari heltzeko erak
oso pertsonalak izan dira, gehiegi behar bada, baina bestalde ez dut eskertu beharrik, ohi
denez, inolako egitura despertsonalizatu; eta bai, ordea, hurbil izan ditudan pertsonak.
Beraz, eskerrik asko Mari Joxe Madariaga eta Iñaki Alegria-ri emandako laguntza
paregabeagatik eta, nola ez!, milia goraintzi ene bertsolari talde-lagunei: Xanti Zabala, Josu
Zelaia eta Joxemiel Argiñarenari.
Donostia-ko Latxaga-enean
1987.eko udaberrian.
Fito Rodriguez Bornaetxea.

I. HEZKUNTZAREN TEORIAN EGON
DAITEZKEEN ARAZOEN
JORRAKETA
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HEZIKETA-PROZEDURAREN KARAKTERIZAZIOA

Edozein gauza (edukin nahiz trebetasun) ikas daitekeen jakin ahal izateko, ekuazio
trinko bat formulatzeko gauza izan behar dugu, eta, era berean, formulatutakoari irtenbidea
eman. Hau da, ikasketaren prozesuan dauden elementuak isolatu egin behar dira,
funtzionalki nola elkartzen diren ikertu nahi badugu7.
Oso zaila omen da giza-ekintzak definitzea eta askotan definizioa bera ere kutsaturik
daukagu edo, beste modu batetara esanda eta gure gaiari heldurik, heziketaz zer-nolako
aurreritzi daukagun, horrek baldintzatzen digu ematen dugun definizioa.
"Zenbat buru hainbat aburu" herri esaldi ezagunak, kasu honetan ere badu zer
argiturik.
Bai zentzu arruntean –beraz, hizkuntz hiztegietan eta entziklopedietan– baita
espezializatuagoetan ere, Pedagogiaren esku-liburu eta esku-apunteetan, definizio ugari
aurki daiteke. Guzti hauek, gainera, kultur produkziorako gai diren hizkuntza denaz
biderkatu egin behar genituzke, zeren eta egitear dagoen definizio-azterketa (etimologiko-kualitatiboa edota kuantitatibo-maiztasunezkoa) erabiltzen den hizkuntzaren menpe bait
dago.
Badirudi, edukazio hitza frantsesez XVI. mendean hasi zela erabiltzen, gaztelaniaz
XVII.etik aurrera azaldu zen bitartean8. Baina hau anekdota hutsa besterik ez litzateke
izango, horren aztarnak argi eta garbi latinean bertan agertuko ez balira.
"Educere" aditzetik, beraz, abiatzen dira edukazioari buruz definitzen diren
esanahiak.
7 Ildo honetatik doaz Pedagogiaren barruan zalantzan jarri gabe dauden ikuspegi garrantzitsuak. Ikus,
adibide gisa, Mialaret, G. Nueva Pedagogía Científica Planeta. Barcelona, 1976 (frantsesez, Nouvelle
Pédagogie Scientifique P.U.F., Paris) eta bereziki V. kapituluan "La Experimentación en Pedagogía".
8 Chanel, E. Los grandes temas de la Pedagogía. Desclée de Brouwer. Bilbo, 1976 (frantsesez, Les Grands
thèmes de la Pédagogie, Editions du Centurion, Paris), bereziki 1. kapituluan, 17,18 eta 19 orrietan.
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Dena dela, ez du merezi hain jorratuta dagoen bidetik ibiltzeak9. Elkar ulertzeko,
nolabaiteko erreferentzi batzuk eman behar direla dudarik ez dago; baina latinetik ateratako
etimologia guzti hauek, beharrezkoa zaigun argitasuna eman beharrean, ikuspegia
lanbrotzen digute sarritan, eta azken hauxe bi arrazoirengatik.

Hizkuntza problemagatik
Gaztelaniaz Educación eta frantsesez Education baldin badute, euskaraz Hezkuntza
edo Heziketa dugu. Kontzeptu hauen barruan "irakurketa desberdinak" baldin badaude,
alde hauek euskaraz ikaskuntza, hazketa, trebakuntza, etab, izan daitezke, eta, ondorioz,
kontzeptuaren ulerkuntzarako latinetik mekanikoki ateratako etimologia, ez zaigu, zuzenki
behinik behin, lagungarri. Beste etimologi mota bat izan beharko luke, ordea, gure
hizkuntzari dagokiona eta, beraz, Hezkuntza kontzeptua ulertzeko argirik eman
diezagukeena.
Halako saialdia egin dut beste nonbait10 baina, agian, etimologia hutsa baino
bertako ikasketa-prozedura baten ikerketaren indukzioa izan zitekeen, Hezkuntzaren
osagai guztien berri eman liezagukeena. Hauxe da, besteen artean, saio honen esperantza,
nahiz eta arrazoi berdinengatik abiapuntua izateko aukerarik ez izan.

9 Ezaguna denez, 1930.erako españolez Edukazioari buruz l84 definizio bildu zituen Blanco Irakasleak.
Blanco, R : Enciclopedía Pedagógica. Madrid, l930. 94-116 orrialdeetan.
Diaz Fabelo, T. Estudio crítico del fin de la educación a través de la historia. Colegio nacional de
maestros normales. La Habana, 1958. 133 definizio.
Cunninghan, W.F. Filosofía de la Educación. El Ateneo. Buenos Aires, 1955. 48 definizio.
García Yague, J. "¿Qué es educar?". Bordon 17 (1965). 323-348 orrialdeak
Gaur egun, honetan, Pedagogo gehienak aritu dira, besteak beste hona hemen klasikotzat jotzen
ditugunak:
García Hoz, Victor. Principios de Pedagogía Sistemática. RIALP. Madrid, 1974. 17-34 orrietan.
Fermoso, Paciano. Teoría de la Educación. Agulló. Madrid, 1976. Eta Trillas eta CEAC Barcelona-ko
argitaletxeetan ere bai.
Guzti honetaz gain, Lerena-k egin duen ekarpena kontutan izatekoa da.
Lerena, C. Reprimir y Liberar. Akal. Madrid, 1983. Bertan Espainako hezkuntz lexikoan frantsesak
duen eragina (Diderot-en entziklopediarena batez ere) ikertzen da.
Orain dela mende t'erdirarte gaztelaniaz hezkuntz-harremanak izendatzeko erabilitako hitza Hazkuntza
("Crianza") zuten. Frantsesen noziketa zela medio, ostera, "educación" hitza zein kontzeptua hasi omen
zen erabiltzen eta hedatzen.
10 Rdgz. Bornaetxea, Fito. Hezkuntzaren Teoria. U.E.U. Iruñea, 1985. 9-18 orrietan.
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Kontzeptualizazio arazoagatik
Honek, eta logikoa denez, aipatutako hizkuntz problemarekin lotuta azaltzen bada
ere, beste ulerkuntz mailara eramaten gaitu, jakintza eta ekintzaren arteko bereizketara hain
zuzen.
Izan ere, eta adibide gisa, españolez "Medicina" delakoa ikasketa batzuren izena
bada (beraz, Jakintza), "Medicina"k berak praktika konkretu bat ere adierazten digu.
Gauza berbera gerta daiteke "Economía", "Derecho" edo "Religión" hitzekin. Era
berean baliogarritzat jotzen dira, egiten ari denaren berri edo berari buruz dagoen
"Jakinduriaren gorputza" adierazteko.
Ez da berdin gertatzen, ordea, Hezkuntzaren kasuan. Hezkuntza praktikatu egiten
bait da, bere Zientzia –Pedagogia hain zuzen– ikasten den bitartean. Eta gauza bera
frantsesez edota alemanez.
Anglofonoen kasuan, berriz, desberdina dugu: "Education" delakoa ikasi egiten da.
"Education" delakoa egin egiten da. Euskaraz esango genituzkeen Hezkuntz Zientziek ere,
ez dute azaltzen "Education" hitzak adierazten duen guztia.
Beraz, Hizkuntzak daraman kontzeptualizatzeko ahalmenak11 eta zientzia
bakoitzaren barneko historiak12, uko egiten digute kasu honetan, etimologia zuzenaren
bideaz, behar dugun definizioaren edukina heltzea.
Goazen, bada, kontzeptualizazioaren bidetik ibiltzera, gureak diren hezkuntz
praktiketan. Horrela, batik bat, Hezkuntzaren Teoria egiten dugun bitartean, hemengo
hezkuntzaren historia ariko gara egiten, eta, era berean, baita ere beharrezkoak izango
ditugun kontzeptuak zorrozten.

11 Ikus. Sanchez Carrión, J.M. El Espacio Bilingüe. Eusko Ikaskuntza. Iruñea, 1981. Bereziki 131.
orrialdea eta aipamenak.
12 Pedagogiaren kasuan ikus Barcelonako Universitat Autònoma delakoaren EDUCAR aldizkariaren 1.
zenbakia. Bellaterra, 1981. Eta orokorki, Abbagnano-Visalberghi. Historia de la Pedagogia F.C.E.
México, 1974.
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HEZKUNTZA FORMALA, EZFORMALA ETA
FORMARIK GABEKO HEZIKETA

Arlo kontzeptual honetan murgiltzeko, Jaume Trilla, Barcelona-ko Unibertsitateko
Hezkuntzaren Teoriarako irakasle lankide adituaren lana aipatzea, ezinbestekotzat jotzen
dut 13.
Kontutan hartzen bada, Hezkuntzaren Teorian bertan eskolatik kanpo dauden
zirkuitu hezitzaileak orain dela gutxi arte ez direla aintzakotzat hartuak izan14, beraien
erreibindikazioa sortu denean –orain dela hamabosten bat urte–, eskola berarekin
erreferentzian egon beharra izan du beti.
Honetaz duela gutxi argitaratutako liburu baten hasieran, Trilla-k berak honelaxe
zioskun:
"Gizarteak eraiki duen instituzio pedagogiko guztien artean, eskola da, seguraski,
inportanteena. Baina eskola instituzio historikoa dugu, hau da, ez da betidanik izan, ez eta
ez du betirako iraungo. Betidanik egon dena, funtzio hezitzailea da (...)
Eskolak "unibertso hezitzaile" honen alde bati besterik ez dio ekiten (...). Bestea,
eguneroko bizitza eta hezkuntza ezformalak dira" (A.R.B. itzul) 15.
Kontzeptualizazio aldetiko polemikaren sorketa (Hezkuntza Formala eta Ezformala),
horrela adierazten digute arlo honetarako hainbeste inportantzia duen Hegoamerikako
"Asociación de Publicaciones Educativas"-ekoek:
"Ikertzaile batzuk textuinguru eskolarretik kanpo suertatzen ziren ikaskintzei
buruzko interesak aztertzean, hauxe bera –eskola– erreferentzitzat hartu zuten, eta honela,

13 Trilla, J. El concepto de educación informal. Barcelona-ko Unibertsitatean irakurritako Doktorego
Tesia, 1984.
14 Neure belaunaldiko pedagogoak, Victor Garcia Hoz-ek hezkuntzari buruz egindako definiziopean
"Hezkuntza, gizakiari dagozkion berariazko ahalmenen hobakuntza dugu" (Tratado de Pedagogía
Sistemática) (A.R.B. itzul.). Rialp. Madrid, 1960, 23 or.) murgildu ginenez, "borondate" deritzan
horretatik kanpo, eta hezkuntz instituzioetatik (eskolatik) at egon zitekeen hainbat prozedura hezigarri
baztertzera bultzaturik geunden.
15 Trilla, J. La educación fuera de la escuela. Planeta. Barcelona, 1985. 9. or.
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eskolar hitzaren ukapenaz hitzegin zen ezeskolarra edota ezformala hitzak erabiltzen"
(A.R.B. itzul) 16.

Kontzeptuen aztarnak
Dena dela, giza-zientzietan lan egiten duen edonorentzat gizakiak eskuratzerik dituen
edukiak zein portaera guztiak, ezin zitezkeen egitura bakar batetan –eskolan– gorderik
egon. Horregatik, "eskolarra ez zen hezkuntza" mota honetaz sortutako lehenengo
ekarpenak, ez datoz Pedagogiaren arlotik, literaturatik baizik.
Montesquieu baronak ere "L'esprit des lois"-en "munduko hezkuntza" aipatzen
du17. Antzeko sentikortasuna dela medio, Hezkuntzari zegokion diskurtsoan (Hezkuntz
Zientzietan) azaltzen ez zena, badago irakurtzerik mota guztietako literaturan, XVIII.
mendetik aurrera. Jules Valles-engan zein M. Gorki-ren obran edota "naturalismo"
deitutako garaitik aurrerako narratiban batik bat, erreferentzi ugariak daude honetaz18. Ildo
honetetik, eskolarra–ezeskolarra kontzeptuak kontrajartzean datorkigu lehenengo
soziologiaren ikuspegia: hezkuntza lanbrotsu edo hedatsua19 eta zehatza.
Hirugarren hamarkadan, eta humanismoaren eragina dela eta, "hezkuntza kosmikoa"
eta "naturazkoa" aipatuko da20.
Garai honetatik aurrera, eta Hegoamerikan partikularki, kontzeptualizazioaren
sakontasuna eta hitzen erabilera bera hedatzen hasiko da.
"Bizitzaren bidezko heziketa" deituko diote21, oraindik bereiztu gabe, era horretan
zabaltzen dena "borondatezkoa" den, beraz hezkuntz ekintza, edo giza-berregintza besterik
ez den.
16 Alvarez, B.- Toro, J.B. Educación no formal. A.P.E. Bogotá, 1975. 37. or.
17 Montesquieu. De l'esprit des lois. Ouvres complètes, II. Tomoa, Gallimard. Paris, 1951, 266 or.
18 Valles, J. El niño. Alianza Editorial. Madrid, 1970. (Frantsesez "L'enfant" - Jacques Vingstras-i
buruzko I. Tomoan).
Honetaz idatzi zuen E. Zolak: "Aire libreak eta askatasuna maite dituen buru txiki baten gain makilaka
eta zigorrez josirik dagoen hezkuntzaren eragin hori aipatu behar duzue". ("Le Voltaire 1879.eko
ekaina")
Gorki, M. Mis Universidades. ZERO-ZYX. Madrid, 1976, non "kaleko heziketa aipatzen den", etab.
19 Durkheim, E. Educación y Sociología. Península. Barcelona, 1975. 78. or.
20 Nassif, R. Pedagogía General. Kapelusz. Buenos Aires, 1958, 10. or.
Dewey, J. Democracia y Educación. Losada. Buenos Aires, 1971, 14. or.
21 Nohl,H. Teoría de la Educación. Losada. Buenos Aires, 1968, 109. or.
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"Formarik gabeko heziketa" bera (ez bakarrik ezformala) eskolatik kanpo dagoen
hezkuntzatzat definitua izango da22.
Hezkuntza ezformala, berriz, P.H. Coombs-en eskutik datorkigu23 , eremu
berberetik aplikatu nahian. Eremuaren definizio indefinitua bezain zabala, bestalde.
Coombs-ek berak eskainiko du geroxeago kontzeptualizazio zehatzago bat
"Munduko Hezkuntzaren krisisari buruzko Nazioarteko Batzarrean" (Williamsburg,
Virginia, USA, 1967).
Hezkuntza formala eskolarekin parekatzen den bitartean, ezformala izango da
hezkuntzarako helburuak zein baliabidea argi eta garbia izanik, hezkuntz-instituzioetatik at
kokatzen dena.
Formarik gabeko heziketaren emaitzetan, ordea, nolabaiteko ikaskuntza edo
hezkuntza nabaritzen bada ere, ez da inolaz ere aurkitzen "borondatezkoaren" presentzia24.
Bereizketa hau izan zen, hain zuzen ere, UNESCOk onartu zuena25. Orduz geroztik,
horrexela hasi zen erabiltzen Hezkuntzaren Teoriak garatu duen diskurtsoan26, eta,
ondorioz, hementxe ere ikuspegi hori maneiatuko da.

Kontzeptuen erabilera
Jakina, adierazitakoarekin ez direla agortzen, polemika honetaz hona ekar zitezkeen
datuak. Alde batetik, eritzi ezberdinak aspaldidanik bait datoz27, eta bestetik, egun,
definiziotan bertan islada daitezkeen interesak oso bestelakoak bait dira28.
22 Stalcup, R. Sociología de la Educación. Paidos. Buenos Aires, 1969, 45. or.
23 Coombs, P.H. La crisis mundial de la Educación. Península. Barcelona, 1971 (ingelesez, 1968).
24 Coombs, P.H. "Faut il développer l'education périscolaire" UNESCOko Prespectives, III. Tomoan, 3.
zb. 1973, 315-338 orrialdeetan.
Coombs, P.H. - Ahmed, M. La lucha contra la pobreza rural. Aporte de la educación no formal.
Tecnos. Madrid, 1975 (ingelesez, 1974).
25 UNESCO, Terminología: Tesauro de la educación. Paris, 1980.
26 Nassif, R. Teoría de la Educación. Cincel-Kapelusz. Madrid, 1980.
27 Letelier, V. Filosofía de la Educación. Imprenta Cervantes. Santiago de Chile, 1982. 4. orrialdean
Hezkuntza ezformala gehi formarik gabeko heziketari "erreflexuzko hezkuntza" deitzen dio.
28 Barriga, P. - Tasiguano, E. "La Educación no formal y sus implicaciones". Revista Educación Hoy,
III. Tomoa. Bogotá, 1973. 59-69 or.
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Hala eta guztiz ere, ez dirudi "nominalismoaren" bidetik jarraitzea batere egokia
denik. Hitzen etorrera eta arazoaren ardatzak markatuta daudenez, dagoeneko izenen
nahaspilan murgiltzea onuragarria baino zerbait okerragoa izan daiteke29.
Aipa genezake, halere, T. Paulston-ek30 egiten duen ekarpena, zeren grafikoki eta
dokumentalki daramagun arazo honetaz, nazio baten ikusmiratik oso laburpen zehatza
egiten bait du.
Paulston-en hezkuntz-multzoa (1972)
Nazio edo kulturaren kontzeptua praktikan, Teorian "borondatezkoa" dena izan
daiteke, hau da, Teorietako lanetan hezkuntza formala, ezformala eta formarik gabekoa
definitzeko zer nolako berariazko elementu (intentziozko) egon den giltzarria badugu,
praktikan kultura bakoitzak definitu eta mailakatzen ditu hezkuntza mota horiek.
Michigango Estatuko Unibertsitateko G. Axinn saiatu da bi ikuspegi gakoak
ikertzen. Hona hemen labur-laburki31:
G. Axinn. 1973

29 "Hezkuntza integrala", Bernald, H. Educación integral, ACPO. Colombia, 1971.
"Eskolaz kanpoko hezkuntza", Evans, D. El proyecto de educación extraescolar en Ecuador. Univers.
of Massachusetts, 1973.
Eta abar luze bat.
30 Paulston, R. Non-Formal Education. An Annotated International Bibliography. Praeger Publisher.
New York, 1972.
Zazpi ataletan zehar guzti honetaz 875 liburuetako laburpen zehatzak eskeintzen dira.
Honez gain, ingelesez, pedagogo honek argitaratu du:
"Strategies for Non-formal education", Teachers College Record, 1975, 569-597 or.
"Education as Anti-Structure", Comparative Education aldizkarian, 16. Tomoan, 1980. 55-66 or.
Gazteleraz berriz, "Alternativas educativas no formales". Nuevas estrategias para el desarrollo
educativo. Guadalupe. Buenos Aires, 1976, 100-123 or.
31 Aximm, G. Toward a Strategy of interaction in Non-Formal Education. Michigan State University,
East Lausing, 1973.
Ildo honetan aipa daitezke ere:
Grandstaff, M. Educational history and Nou-Formal Education" Discussion Paper 4. Michigan State
University, East Lausing, 1973.
"Systemic Capacity as a Problem in the Design of Alternatives to Formal Education". Discussion
Papper 4. Michigan State University, East Lausing, 1973.
Michigan State University. "An Operational Approach to the Definition of Non Formal Education".
Discussion Paper 2. East Lausing, 1973.
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Kultura edo, kasu honetan, nazioei dagokiena, hauxe litzateke: zenbat eta kultura
garatuago (idazkeraren hedapena, nazioarteko harremanak, alfabetatzearen zabalkuntza,
irakaskuntz-sistemaren indarra etab...) hainbat eta formalago azaltzen da hezkuntzaren
egitura bere praktikan (E, D, B, A-ren progresio hierarkikoaren arauera).
Dena dela, baieztapen hau zehaztu izan da hezkuntza formalaren kontzeptua
eskolarekiko parekotasunetik bereiziaz32.
Ikuspegi honetan hezkuntza formala:
A) Bereziki trasmisiorako antolatzen da.
B) Eguneroko bizitzatik bereiztuz, berezko eraz hornituriko testuinguru batetan
garatzen da.
D) Gizarteak bere gain hartzen du.
Horrela ulerturik eta J. Trilla-k berak dioskunez33, "Hezkuntza formala oraindik
eskola ez duten aintzinako gizarteetan ere egon badago" (A.R.B. itzul).
Baina azken honek ez du esan nahi, kultur garapena eta hezkuntz formalizazioaren
prozeduren artean erlaziorik ez dagoenik. Aitzitik, adierazitako harreman hori onartu eta
gero, beraren baitan dagoen edukia eta esanahia adjetibatzea besterik ez du egiten azken
aipamenak.
Kultura eta hezkuntzen arteko erlazio hau, gainera, bai nazioarteko instituzioetatik
eta baita hirugarren mundua deitutako egituretatik (eta Hego-Ertamerikan bereziki) oso
ikerturik dugu, teorian zein praktikan34.
Eskolarik gabeko herriek, beren kulturbideetarako nonbait, ez omen dute
"garatutako herriek" jarraitutako bide berberak segitu beharrik. Are gehiago, hori, nahita

32 Sriner - Cole: "Consecuencias cognitivas de la educación formal e informal". Infancia y Aprendizaje,
17. aleko aldizkarian. 1982. (ingelesez, 1973).
33 Trilla, J. La educación fuera de la escuela. Aipatutako liburuaren 16. orrialdean.
34 UNESCO, Aprender a ser. Alianza Editorial, Madrid 1974.
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ere, ezingo lukete egin, horretarako beharrezkoa litzatekeen pertsonalaren prestakuntza-ezagatik eta materiaren faltarengatik.
Horregatik, hain zuzen, bere kultura berezkoetan iraun duten ikaskuntza sistemei,
zein hezkuntza ezformalaz eta formarik gabeko heziketari buruz sortzen diren proposamen
berriei ere ekin behar diete.
Bitxia da: Pedagogiako ekarpen aurrenetarikoak (Illich, Freire, Goodman etab.) eta
komunikabideen bidez garatutako teknika modernoenak ere, "eskolatu gabeko kulturetan"
ari dira gauzatzen35 arlo zabaletan.
Era honetatik eskola, edota oro-har hezkuntza formala gainditzen duen heziketa
prozeduren erabilerak hauxe suposatzen du:
B.1) Teoriaren ikerketarako:
B.1.1. Hezpideen antzemateko elementu kontzeptual berrien sorketa.
B.1.2. Hezkuntzaz ulertzen denari buruzko mugen aldaketa (Akademizismotik at).
B.1.3. Kulturaren baitako ikerketak (esandakoaren arauera, bakoitzean aurki
daitezkeen aintzinako aprendizai erak isolatu eta erabiltzen hastea).
B.1.4. Kultura bakoitzean sortzen diren giro berrien (ghetoak, komunikabide
berriak, mota guztietako adierazmenak,...) azterketa pedagogikoa (dituzten ahalbide
hezitzaileak arakatzeko).
B.1.5. Eskola eta hezkuntza formalari kritikatzen dieten 36 ikuspegien
praktikotasunaren bilaketa.
B.1.6. Ildo honetatik aurrera eramandako esperientzien jorraketa.

35 Owens, E. - Shaw, R. Reconsideración de la Teoría del Desarrollo. Mary Mar. Buenos Aires, 1972.
Alvarez, B. "El desarrollo de una tecnología de la educación en los paises del Tercer Mundo". Rev.
Educacion Hoy. 22. zenb. Bogotá, 1974.
Grandstaff, M. "Non-Formal Education and Expanded Conception of Development", Discussion
Papers 1. Michigan State University, East Lausing, 1973.
36 Eskolarra dena kolokan jartzen duten teoriak ezagutu. Ikus "Mendebaldeko kulturaren barrengo gataska
eta idazkeraren eskola" izena duen atalaren barruan 21. oharra.
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B.2) Praktikaren plangintzarako:
B.2.1. Guzti honen gain eraiki daitezkeen esperientzia berrien diseinua.
B.2.2. Eginda daudenen zerrenda eta komunikazioa.
B.2.3. Eratutako sare horien arauera, errekurtsoen banaketa.
B.2.4. Hezkuntzaren zirkuitu horien ebaluaketa.

Dudarik gabe, formarik gabeko heziketa zein hezkuntza ezformalak direla eta, bidera
daitezkeen lan pedagogikoek hezkuntza bera (Jakintza eta Ezagutzen trasmisio gisa) bere
ohizko esanahiaz kolokan jartzen digute.
Nahiz eta lehen aipatutako ikuspegi eta izendapen ugalketa handia izan37, formala ez
den hezkuntza honetatik kanpo ibiltzeak, esan bezala, hezkuntza kontzeptua birplanteatzen
du, zeren ikusmira-aldaketa honetatik ezeztatu egin beharko bait da "hezkuntzari buruzko
aurreritzizko ideia, hau da, gizakien heziketa azpisistema aske batzuren batuketa dela"38.
Formala ez den Hezkuntzak, beraz, ezabatzen ditu ezagutzaren helerazterako mugak,
ezagutza-jakintza eta barnerakuntza–sormenaren binomioak erakusten dizkigun bitartean.
Guzti honi erantzuna emateko landuko ditugu lantxo honen hurrengo atalak, baina
orain eta zehazkizun gisa, bi ohar:
A) Ezagutza-jakintza kontraesan hori geroxeago aztertuko denez, gizakiengan zein
kulturetan hain ikertuta dagoen karakterizazioari ekingo diogu grafikoki, horrela lan hau,
aburuz behintzat, eskaini nahi dituen laburtasun eta sakontzerako bideak argituz joan
dadin39.
B. Toro (1975)

37 Goian hezkuntza formala ez denari erreseniatutako izenei, beste hauek erants diezaizkioguke:
Hezkuntza Perieskolarra: Gerin, B. "Les Carnets de l'enfance". UNICEF, 1974.
Ustegabeko hezkuntza: Kleis, R. "Non-Formal Education. The Definitional Problem". Michigan State
University. AID. 1973.
Eta abar.
38 Alvarez - Toro. Educación no formal, lehen aipatutako liburuan, 46. orr.
39 Toro, B. - Hidalgo, H. "Aprender haciendo". Revista Educación Hoy, 24. zenb. Bogotá, 1975.
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Ikusiko denez formala ez den hezkuntza, hau da, gure terminologian hezkuntza
ezformala eta formarik gabeko heziketen bidez bilakatzen den heleraztea, ez da ikaskuntza
soila izango, sormenerako ahalmena baizik.
B) Ez da izkutatu behar, birplanteamendu epistemologiko (Pedagogiaren zientziari
dagokiona) eta beraren barruan sasi-gnoseologiko (suposatzen duen gizaki eta gizarte
ereduan) hauek, kontrako teoriak badituela.
Beraz, J. Trilla-k honako figura hau proposatu du hezkuntzaren formalizaziorako40:
MEZUAREN NORMALIZAZIO PEDAGOGIKOA
(1) Formala.- Funtzio Pedagogiko Menperatzailea
(2) Erdi-Formala.- Erdibanako Funtzio Pedagogikoa
(3) Formarik gabekoa.- Funtzio Pedagogiko Gordea
MEZUAK ERAGITEN DUEN TESTUINGURUKO FORMALIZAZIO
PEDAGOGIKOA
Eskola: (a) Ekintza didaktikoa
(b) Didaktikaz kanpoko ekintza
(d) Eskolarrak ez diren Hezkuntz Instituzioak
(e) Senitartekoak
(f) Hezkuntzarekiko produkzio zuzena
HEZKUNTZ-EDUKI MOTAK
(x) Irakaskuntzazkoak
(y) Hezigarriak
(z) Ertainak
ADIBIDEAK:
(1,x) Hizkuntzen irakaskuntzarako eguneroko prentsaren espazioak.
(3,d,y) Eritzi artikuluen bidezko jarrera politikoen moldaketa.
(2,a,x) Klaseak ematerakoan zientziazko artikuluen erabilera.
40 Trilla, J. El concepto de educación informal, aipatutako tesian (1. oharra)
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(1,e,z) Planifikazio familiarrari buruzko kanpaina.
(3,d,z) Prentsaren erabilpena dela eta ipuinen asmaketa.
Ostera, unibertsitate berberean doktorea den J.L. Rodriguez Illera irakasleak,

"Bereizgarrien ereduak" erabiliz, honako klasifikazio mota hauek guztiz birrinduko ditu41.
"Hezkuntz praktiken sailkapena nominalismo hutsa omen da"42 (A.R.B. itzul.).
Illera-k dioenaren arauera, hezkuntza formala, ezformala eta formarik gabekoa
definitzen dituzten bereizgarriek (espazioaren kokapena ala askatasuna, denboraren
erabilera ala ez, etab...) kontrajarriak azaltzen direnez (hau da, oposizioak bakarrik
bereizten dituenez), ez dira, izan, bereizgarri, guk asmatutako sistema idealak baizik43.
"Hezkuntza formala, ezformala eta formarik gabekoaren arteko bereizketak, tradizioz
oso gutxi tratatu izan diren arazoak plazaratzeaz gain, horietaz teoria modernoetan aritzeko
besterik ez du balio izan. Lehengo bertute honetatik aparte, ez da lortu, hauei buruzko
inolako literatura zientifikoaren sorkuntzarik..."
"Sailkapen hau, beraz, ez da erabilgarria, eta gainera, ez du batere erlaziorik
Hezkuntzaren Teorian erabiltzen diren kontzeptuekin"44.
Rdgz. Illera-k jorratutako bide kritikoak, halere, gizarteratze edo kulturatze
prozedurak aztertzen dituenean45, eskaintzen dizkigun hiru ikaskintzen sailkapenak, ordea,
berriro azal dezake, ezagutza-jakintza trasmisiorako orain arte aipatutako zirkuitua eta,
ondorioz, geure bidea ere errazten digu. Hau da, berak egindako lanaren arauera:
1.- Ikaskintza : Ikastea.
2.- Ikaskintza : Ikasten Ikastea.
3.- Ikaskintza : Ikasketaren sistema ikastea.

41 Rodriguez Illera, J.L. Teoría de la Educación y de la Socialización. Barcelona-ko Unibertsitatean
aurkeztutako Doktorego Tesia, 1985.
42 Aipatutako Tesiaren laburpenean "Centre de Publicacions, intercanvi cientific i extensio universitaria".
Universitat de Barcelona, 1985. 14.orr.
43 Ibidem 17. orr.
44 Ibidem 19. orr.
45 Goslin, D. Handbook of socialisation. Theory and Research. Mc. Nally. Chicago, 1969.
Iparramerikako gizarteratze-teoria soziologikoen eragina oso nabaria da beraren lanean.
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Hiru aprendizai mota horiek irakaskuntz nahiz hezkuntz emaitzetan azaltzen direla
nabaria da.
Helerazte-prozeduran nola mamitzen diren jakitea izango da gure hurrengo
zereginaren muina. Gerorako, ostera, Hezkuntzaren Teoriaren arloan zeini eman behar
diogun koherentziaren arrazoia.
Eranskin gisara, bestetik, Rodriguez Illera-ren lana Trilla-k egindakoarena baino
berriagoa izanik, ikuspegi konkretu batetik (Sistemen Teoriarenetik) erraza du, bestearen
barneko koherentzi-eza kritikatzea.
Izan ere, kritikatzen dena ez da J. Trilla-k egindako ikerketa, UNESCOk onartutako
terminologia baizik. Gainera, hauxe horretarako tokia ez bada ere, Sistemen Teoriari berari
koherentzi osoaren nahi bera, hau da, errefutazioaren eza leporatzerik badago, beste gauzen
artean, metodologikoki46.
Bestalde, UNESCOk egindako bereizketa hedatuena izateaz gain, Iparrameriketako
gizarteratze prozesuen Teoriak baino historikoago eta irekiagoa da.
Hala eta guztiz ere, eta hitzen arazoetatik at, Illera-ren ikuspegi kritiko honek
dakarren ekarpenen artean hemen gehien interesatzen dena, aprendizaien bereizketa da,
Hezkuntzaren Teoriaren barruan duen gaurkotasuna kontutan izanik, alegia. Ikusiko
denez, jakintza–ezagutza delako trasmisioaren prozeduren ikerketan hauxe izango bait da
arazoaren muina.

46 Rdgz. Bornaetxea, A. Hezkuntzaren Teoria. UEU, Iruñea 1985. 98-99 orrietan.
Ene liburuxka honetan Sistemen Teoriaren hutsak azaltzen saiatu nintzen.
Hidalgo irakasleak "El basilisco" aldizkariaren 1. eta 2. ataletan. Oviedo 1978. S.T. Orokorren aurka
oso artikulu bitxiak argitaratu zituen.
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Hala eta guztiz ere, eta hitzen arazoetatik at, Illera-ren ikuspegi kritiko honek
dakarren ekarpenen artean hemen gehien interesatzen dena, aprendizaien bereizketa da,
Hezkuntzaren Teoriaren barruan duen gaurkotasuna kontutan izanik, alegia. Ikusiko
denez, jakintza–ezagutza delako trasmisioaren prozeduren ikerketan hauxe izango bait da
arazoaren muina.

EZAGUTZA-JAKINTZA ETA BERAIETAZ JABETZEKO
BIDEA

Aprendizaia edo Ikaskuntzaren teoriez jabetu aurretik, geure barneko zirkuituek
zer-nolako funtzionamendua duten ezagutu beharra dago.
Teoriko-praktikoa den arlo honetan ikerketan zehar erabili beharko ditugun beste
hainbestetan bezala, ikuspegi oso desberdinek hartzen dute parte. Ahal den laburren, bai
garunaren antolakuntzari, hots, informazioak nola jasotzen diren, baita adimenaren
aldagaiei, hau da, lortutako datuen berreskurapen eta haien gainean sortutako ekarpen
berriei, eta baita guzti honen ondoan kokatzen den ikaskuntza berari buruz ere, esan eta
idatzi dena ekarriko da hona. Esan bezala, motz eta labur, baina, hori bai, ezagutza eta
jakintza desberdinen jabekuntzaz hitzegiterakoan, zuzenean, zertaz egiten dugun berba
jakin dezagun.
Garunaren egituraketa eta funtzionamendua
Lorenz etologoak47, animalien bilakaerari buruzko adituen artean tradiziozkoa den
ideia bat errepikatuz, ondokoa diosku animalia garatuenek duten organo bikoizketari
buruz, alegia, erraz egiazta daitekeela premiazko organoen bikoiztasuna (bi begi, bi belarri,
bi birika, baita bi giltzurrun edota bi obario...).
Animaliengan dikotomia handiagoa bada ere –adibidez, animaliek ez omen dute
dextrismoarekin inolako arazorik–, gizakiarengan, berriz, organo bikoizketa bereziagoa eta
espezializatuagoa dela esan genezake.

47 Lorenz, K, La otra cara del espejo. Plaza-Janés. Barcelona, 1979.
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Hori berori da, konkretuki, burmuinarekin gertatzen dena: nahiz eta gizabanako
bakoitzak bi zerebro eduki, hauek funtzio desberdinak betetzen dituztela ematen du.
Honetaz, Lorenzek berak dioenez, alde batek espazioaren lanari ekingo lioke, bestea
denborari buruzko lanez arduratzen den bitartean; baina baieztapen honek adierazten
duena, astiroago ikertu beharra dago.
A. Garunaren hemisferioen banaketa
Esan bezala, goi-ugaztunak deritzanengan organoen bikoiztasunen joera oso
nabaria da garunen kasuan.
Bistan denez, bi hemisferio abiatzen dira garunaren enbor beretik, giltzurrun
irudiaren antza, simetrikoak, eta substantzia urdin bakar batez osaturik. Azalak hiru alde
ditu eta bakoitzari funtzio desberdin bat dagokio. Klasikoki pentsatzen zen eran, alde
zentzudunak sarrerako datuak prozesatzen zituen (bukaera aferenteak), alde higierazlea,
berriz, irteerako mezuak bideratzeko zen (bukaera eferenteak), eta erdiko aldea (neuronen
zentrogunea), elkarketa lanak egiteko.
Garunaren ibilera orokorra, ostera, aspaldidanik ikerturik zegoen48 . Erabat
onartutzat ematen zen hemisferioen bereizketen gurutzaketa; hau da, burmuinaren alde
bakoitzak gorputzaren bestealdea kontrolatzen zuela, eta identitatearen kokaera fisikoa;
hots, bi hemisferioen alde ertainen (elkarketa lanerako, hain zuzen ere) ibilera batua 49.
Lehenengo tokian aipatzen dena gero eta frogatuago aurkitzen bada ere, bigarren
baieztapena, identitatearena, gainditurik azaltzen da gaur egun.
Teoria aldetik ezeztapen honek fisiologiaren arloan subjetibitatearen eraikuntzaren
aurkako bidea irekitzerik izan badu50, ordea, oso praktika frogagarrien gainean oinarritu
da.

48 Geschwind, V, "El lenguaje y el cerebro" (1972.eko apirila). Psicología Fisiológica, Selecciones de
Scientific American, H.Blume. Madrid, 1979, 531-538 orrialdeetan.
49 Kimura, D, "La asimetría del cerebro humano", (1973.eko martxoa, "Psicología Fisiológica",
Selecciones de Scientific American, H. Blume. Madrid, 1979, 264-272 orrietan.
50 Hori litzateke Foucault, Michelek, hain zuzen, azken honetan defenditu izan duen teoria.
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Ezkerreko hemisferioak gaitzen bat harrapatzen zuenean, mintzairaren ahalmena
gaixotzen zen. Aldiz, disfuntzio hori eskuineko hemisferioan baldin bazen, eraginik ez zela
agertzen, bada mende bat baino gehiago jadanik P. Broca51 konturatu zela (1861).
Ikuspegi hau denborarekin gero eta azpimarratuagoa izan zen52 . Ekarpen
desberdinek hemisferioen espezialitaterako teoriak ikertu eta zehazten zituzten. Orain dela
hogeitamar urte, Chicagoko Unibertsitatean esperientzia berri bati ekin zioten53 :
hemisferioen artean kokatzen den nerbio-ehuna moztu egiten zuten. Ondorioz,
burmuineko bi aldeek aldagai aske gisara funtzionatzeko bidea zeukaten, eta, konprobatu
zenez, bakoitza guztiz bere aldetik zebilen. Hemisferio batek, beraz, gauza bat ikas
zezakeen, besteak horretaz tutik ere ezagutzen ez zuen bitartean.
B. Hemisferioen espezializazioa
Bai hemisferio bakoitzak egin ditzakeen lanak eta baita bien artean dagoen
komunikazio mota aztertzeko ere, esperientzia ugari egin izan da. Hemen, behar den
neurrian ezagutarazteko, taldekatu egin ditugu inportanteenak.
B.1. Historikoki sortutako lehenengo esperientzietan, hemisferioen artean dagoen
nerbio-ehuna ebakia izan zen. Ekintza hau epilepsiaren aurkako terapia batzuek
gomendatzen zuten. Hemisferio batetik bestera nolabaiteko interferentzia bazela uste
zenez, aurrera eramandako terapiak mozketa agintzen zuen54.
B.2. Bigarren talde bat hemisferio baten kenketan datza, kolpe, tronbosi zein
tumore edota nolabaiteko zauri bereziengatik55.

51 Broca, P, "Perte de la parole, ramallisement chronique et destruction partielle du lale anterior gauche du

cerveau". Bulletin de la Société Antropologique. Paris, 2 (1861), 235-242 orr.
52 Sperry, R.W., "Cerebral Organitation and Behavior". Science 133, 3466, 1749-1757. Chicago.
53 Ibidem
54 Sperry, R.W. - Gazzaniga M.S., "Language fallowing surgical disconnection of the hemispheres"
Millikan-Darley (eds.) Brain mechanisms underlying speech and Language, Grune & Strratton. New
York, 1967.
55 Bruell, J.M. y Allee, G.W. "Migher intellectual functions in patient with hemispherectomy for
tumors": J. Consult. Psychol 26 (1962) 90-98 orr.
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B.3. Hirugarrenean gizabanako osasuntsuak ditugu. Nahiz eta bi hemisferioek
ondo ibili, tresna sofistikatu batzu direla medio, hemisferio batean nahiz bestean kokatzen
da egin beharreko lana56.
B.4. Azkeneko esperientzi multzoak, gizaki osasuntsuei loakartutako (anestesikoz
edo elektrotxok batez) hemisferioetan oinarritzen dira 57.
Esperientzia gehienek kasu kliniko partikularrak aztertzen dituzte, baina horien
bidez heltzen zaizkigun datuak, oso adierazgarriak dira, zerebroak berak nola funtzionatu
eta hemisferio bakoitzak funtzionamendu horretan zer-nolako betebeharra izan ahalko
duen jakiteko.
Pentsa daitekeenez, laburtutako operazio hauek nahiko ekibokoak dira. Alde
batetik, ez dituzte gauza berberez diskurtsoak eraikitzen, eta bestetik, erabilitako
diskurtsoetan hitzei beraiei eduki-esanahi ezberdinak eman ohi dizkiete.
Guzti honi buruz eta zientifikoki lan eginez, indukzio bat mamitzeko materialik ez
daukagula esan genezake. Dena dela, aipatutako ikerketei Informazioaren Teoriak ematen
dizkigun baliabideak ezarriz, ekarpen koherente xamarra mami dezakegu58.
Informazioaren Teorian ezaguna den ikerlari batek, Gopegi berak dioskunez,
"Informazioaren Teoria eta zerebroa ardatz berberean mugitzen dira, hau da, datuak eta
beroien taxuketan..."59. Ikuspegi hau ez da batere berria, eta esan dezagun gero eta
onartuagoa dela60.
Aipatutako ikuspuntuari egoki bezain praktiko deritzot, daramagun ikerketarako
orohar laburkorra bada ere, eta are orokorrago mintzaira-arazoetarako batik bat.
Hezkuntzaz, Ikaskuntzaz eta Bertsolaritzari buruzko lan honetan edonolako datuek
eta barneko egiturek duten ibilera –"pentsamendu lanbrotsua" (sentimenduak etab.)
-"pentsamendu eskematikoarena"– argitzea kontutan izanik, esperientzia fisiologiko
56 Studdert-Kennedy, M - Shankwilder D., "Hemispheric Specialitation for Speech Perception". Journal
of the Acoustical Society of America 48, II. zatia 2. (1970.eko abuztua), 579-594 orr.
57 Deglin, V.L. "Nuestros dos cerebros", El Correo de la UNESCO (1971.eko ekaina) 4-32.
58 Ruiz de Gopegui, L. Cibernética de lo humano. Fundesco-Tecnos. Madrid, 1983.
59 Ibidem, 66 orr.
60 Mackay M. Donald (1980).
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hutsen ekarpenetan murgiltzerik ez dugu, azken finean, dagoen xedea (gure
pentsamenduaren ordena eta beraren islada linguistikoarena) ez bait dugu bistatik galdu
behar.
Ildo honetatik jarraiturik, pentsamendu-era ezberdinei Informazioaren Teoriak
eman dizkigun ordenamendu-motak ezarriko dizkiegu, gure burmuineko bi aldeekin izan
ditzaketen loturak eta bereizketak azaldu ahal izateko.
Beti bezala, labur eta sintetikoki, pentsamendu bakoitza klasifikatu beharra dago,
pentsamenduak berak informazio-datuekin lana egiteko erabiltzen dituen espazio-denbora
aldagaien arauera.
Funtsean, informazio-bilketa eta ordenamendu-datua noiz eta non hartua izan
denean datza.
Denboraren gain eratutako informazioa SERIETAN ordenatuta dagoela esango
dugu. Espazioarena berriz, PARALELOTAN.
Honek ez du esan nahi, informazio horiek eraginda sortutako bi pentsamendu
hauek erabat aldendurik funtzionatu behar dutenik, jakina; aitzitik, informazioaren
taxuketarekin batera pentsamendu desberdinak egon daitezke.
Baina, esan dezake norbaitek hori sinplismo hutsa dela, pentsamendu-mota bat
baino askoz gehiago bait dago61. Eta halaxe da, baina hemen azpimarratu nahi dena,
pentsamendu-ezagupide guztiak bi aldagai hauen arauera taxu daitezkeela besterik ez da.
Esan bezala, funtsean, pentsamenduaren funtzio batzutan datuak bata bestearen
atzean doaz (irakurketan, kalkuluan etab.) beraz, SERIETAN. Bestetan (aurpegi bat
gogoratzerakoan edota arriskutsua den egoera batetan) datuak kanal guztietatik ari dira
atera eta sartzen: PARALELOAN.

61 Inolako taxonomiarako pretentsiorik izan gabe aipa daitezke: digitala, analogikoa, analitikoa,
sintetikoa edo beste plano batetan teoriko eta esperimentala, algoritmiko-heuristikoa, logikoholistikoa, zentzu bidezko-intelektuala etab.
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Esandako hau milaka aldiz errepikatu da artifiziala den adimenaz aritzerakoan,
zeren konputagailuek (digitalek gutxienez) SERIETAN (zehatz-mehatz) besterik ez bait
dute informazioa eratzerik, gizakiok osotasunean ere antolatzen dugun bitartean.
Guzti hau esanda garunaren hemisferioen antolaketara itzul gaitezen.
Lehen aipatutako ikuspegi fisiologikoaren lau ikerketa-multzoetan argi eta garbi
frogatzen zenez, hemisferioak espezializatu egiten dira. Are gehiago, bi zerebro
desberdinen antzera ibiltzen direla ere esan daiteke.
Ez dirudi, ordea, orain dela gutxi arte horrela uste bazen ere, bi zerebro-hemisferio
horietako batek bestearen gain agintzen duenik.
"Burumuin-menperaketa" delakoaren teoria horiek suntsitzen hasteak, ez du orain
penarik merezi, alde batetik "lateralitate-dextrismoaren" inguruan sortutako eztabaidan
sartu beharko genukeelako62, eta bestetik gaur egun erabat gainditutzat ematen delako63.
Antropologo nahiz etnologoen ekarpenek diotenez, berriz, gizakiari bakarrik ez
dagokio hemisferioen lanarena, alegia, frogatu ahal izan dute dominantziatik at. Baina, zernolako banaketa ordea? Hau ondo frogatzeko, hipotesietara joatea besterik ez zaigu
geratzen.
Espezie desberdinen bilakaeran bezala, gizakiaren organoak espezializatuz joan
dira. Hasieran informazioa eta datu guztiak hartzeko bidea, beste animaliekin egin den
antzera, PARALELOTAN ibiltzen bazen, denboraren eraginez alde bateko informazioa
SERIETAN prozesatzen hasi zen.
Aldaketa honek lan-banaketa ekarri zuen. Lehen aipatutako esperientzia (ikus 8, 9,
10 eta 11. oharrak) eta teoria gehienen arauera, ezker hemisferioa SERIETAKO datuprozesaketan espezializatu zen, eskuinekoak PARALELOTAKOAN egiten zuen bitartean.
Gure organismoaren gurutzaketa kontutan izanik, ezker hemisferioak gorputzaren
eskuin aldeko mugimenduak kontrolatzen dituela esan nahi du honek, eskuineko

62 Keingebiel. P. El niño zurdo; diagnóstico y tratamiento, Cincel. Madrid, 1979.
63 Geschwind, N. "Specialization of the Human Brain", Scientific American (1979), 158-168 orr.
Semmens, J. "Hemispheric Specialization: a possible chue to mechanism" Neuropsychologia 6
(1968), 11-26. orr
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hemisferioak ezkerreko aldean lan egiten duen bitartean. Salbuespenak salbuespen64,
aipatutako bereizketak ere gorputzean lan-banaketa dakar.
Horrela, gorputzaren eskuin aldean ahalmen zehatzak kokatzen diren bitartean,
eskuin aldean orokorragoak antolatzen dira.
Era berean, mintzairarako trebetasuna (idazkerarako abildadea batik bat),
pentsamendu logikoa, abstrakzioa egiteko bidea eta abar ezkerreko hemisferioan izango
ditugu, eta ingurugiroko perzepzioa, pentsamendu konkretua, emozio eta intuizioak eta
abar luze hori eskuineko hemisferioan.
1961.ean Paris-ko Antropologi Elkartean Piarre Paul Broca neurologoak
aurkeztutako txostenean ezkerreko hemisferioak mintzairaren ahalmenarekiko dituen
harremanak agerian utzi zituenez, hau guztiau argiago ikusi zen.
Urte berean Kaliforniako Teknologi Institutuan Psikologiazko irakasle den Roger
Sperry-ri Medikuntzako Nobel Saria eman ziotenean, aipatutako bereizketa erabat onartua
izan zen.
"Sperry-ren azterlanek garbi azaldu dute hemisferio bakoitza bereziki zerbaitetan
espezializaturik dagoela eta bakoitzak berezko bereiztasunak dituela. Ezkerreko
hemisferioa analitikoa, sekuentzien arauera arauturikoa eta arrazionala da; eskuinekoa,
berriz, sintetikoa, orokorra eta intuitiboa" 65.
Hau gizakien gehiengo haundi batetan gertatzen bada ere, badago salbuespenik66
eta gainera ez du adierazten, lehen aipatu den bezala, hemisferio baten menpekotasunik.

MEMORIA-IKASKINTZA

64 Ikus Deglin 11. oharra.
65 Ottoson, D. "Garuna aztergai". UNESCO Albistaria 24. zb. 1987ko Urtarrila, 22. orr.
66 Mc Gee, M.G.: "Further evidence for a Genetic Component in the Determination of Handedness".
Behavior Genetics 8, 1 (1978).

Hezkuntzaren teorian egon daitezkeen arazoen jorraketa ––––––––––––––––––––––––––––– 49

Kanpotik, ingurugirotik etorritako datuak nola jaso diren, hau da, nola gorde,
antolatu eta oroitu diren jakiten laguntzen digu oroimen ahalmenak.
Oroimenik gabe ez litzateke ikasteko ahalmen bera ere existituko.
Memoriaren baitan, aspaldidanik onartuta dagoenez, ikurretako trebetasuna dago67;
sinbolizaziorako gaitasuna hain zuzen ere.
Bitxiena hauxe litzateke: edozein gauza ikasteko bidea aipatutako ahalmenean
bertan (gauza eta sinboloen arteko harremanen eraikuntzan) datzala.
Beraz, Memoriak eta Ikaskintzak oinarri berdina daukate; baina fakultate berdinak
al dira?. Galdera honetan dagoen edukia argitu ahal izateko, puntuz-puntu has gaitezen
aztertzen.
A. Memoria
Jakina denez memoria-mota desberdinak ditugu (entzumenezkoa, ikusmenezkoa...
etab), memoria bera, nolabait, hartutako datuarekin batera bait doa68 .
Dena dela, memoria guzti horiek antzeko prozedura erabiltzen omen dute69:
A.1) DATUAK GORDETZEKO AHALMENEAN: neuronetan aurkitzen diren
makro-molekuletan datuak bilduz eta pilatuz, neuronen arteko dendrita eta bukaerabotoietan (SINAPSIAN) dauden substantzia kimikoei eraginez.
A.2) ERLAZIO-BIDEETAN: datu batzu besteekin harremanetan jartzeko
neuronetako matrizeen arteko elkarguneak hautatuz.
A.3) BEREZKO UXADAN: datu konkretuetan hobeto gogorarazteko erabiltzen
den nahita egindako bide hautaketa eginez.

67 Smith, C.U.M. El cerebro, Alianza, Madrid 1978
68 Arbid, M,A. Cerebros, maquinas y matemáticas. Alianza. Madrid, 1976.
Liburu honetan, batik bat, gure zerebroak dituen orekarako mekanismoak azaltzen dira. Orekatzeko,
hain zuzen, datu desberdinen etorrera eta haiek gordetzeko sistema (memoria beraz).
69 Young, J,Z. Programs of the Brain. Oxford University Press. Oxford, 1978.
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Eta neuronak desberdinak direnez (higierazle eta ezagutzezkoak) zerebroan toki
desberdinetan kokaturik egonik (nahiz eta biak burmuineko azalean egon), gogoratu behar
dena zer-nolakoa denaren arauera (trebetasunak, gertaerak edo irakurketak...), memoria
desberdin bat izango dugu.
Era berean eta tokiz-toki, arrazionala eta higierazlea izateaz gain (denak azalean
finkaturik) emoziozko datuak direnak zerebro ertainean kokatzen direla esan daiteke.
B. Ikaskintza-Aprendizaia
Baina, esan bezala, ikaskintza memoria-motarekin oso elkarturik doa. Ikas daitezke
ohiturak (beti oroitzapen baten gainean) edo sor daitezke ezagutza berriak (beti hartutako
datuekin batera) konkretu (eskubiko hemisferioan) zein abstraktuagoak (ezker
hemisferioan), eta elkar-lotura, alde batetik, eta funtzio-banaketa bestetik, beti argi baino
argiago azalduko dira.
Hala eta guztiz ere, azken honek ez du esan nahi, gorde eta berreskuratzen diren
datuak beti nahita besterik lortzen ez direnik. Aitzitik, memoriaren baitan eta
ikaskintzarako oinarrian, oroitzapen, eragingarri, biziera zein nahiak ditugu gutxienez70.
Lehenengo biak emoziozko datu sinpleagoak izan ohi diren bitartean, besteak arrazional
eta eginagoak azaltzen zaizkigu. Denek zerebrora doazen datu-moten antolaketa laburtzen
dute.
Memoria eta ikaskintza ahalmeneko osagaiak
Dena dela eta guzti hau behar den neurrian zehazteko, ezagutza berrien sorkuntza
(ikaskintza ahalmenak duen gorengo lana) ikertzen hasiko gara.
Gizakiaren inteligentziak bilakatzeko bi bide ditu: ohitura higierazle bat bereganatu
eta ideia berriak sortu.

70 "Psikologia klasikoan... sinesmenak, jarrerak, asmoak, xedeak, gogoak, beharrak, joerak; grinak eta
antsiak; beldurrak eta hunkipenak; pentsamendu eta etendurak eta abar ez dira garunari informazioa
bidaltzen dioten keinu edo mezuak besterik. Gainera, garuna berarengandik sortzen dira. Aipatutako lau
multzo (oroitzapen, eragingarriak, biziera eta nahiak) haien gauzaketa edo konbinazio ditugu".
Cibernética de lo humano, (op. cit) 106. orr.
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Bietarako erabili behar dituen eskemak antzekoak dira nahiz eta toki desberdinetan
kokaturik eta plastizidade maila bikoitza izan.
Funtsean, aipatutako inteligentzia (memoria + ikaskintza)71 datuak elkartzeko
ahalmenean datza. Neurona-ehunaren bidez elkar daitezke soinaren kanpotik edo barrutik
etorritako pizgarria eta horri dagokion erantzun mota, edota, inolako pizgarririk gabe
memorian dagoen daturen bat bestearekin.
Kanpoko pizgarria beste gauza baten sinbolotzat hartzen bada, erreflexu edo
ohituraren finkaketaren aurrean gaude. Paulov kasu.
Besteetan berriz, ez dago prozesu osoari hain errez jarraitzerik72. Ideiak sortzeko,
adibidez, prozedura guztiz barnekoa dugu. Hasiera batetan hartutako ideiaren bat badago
ere, ideia hori aztertu egiten da elementuka antolatu arte (dikotomia izan daitekeena kendu
ahal izateko), horrela interesgarritzat jotzen dena aldez aurretik antolatutako
informazioarekin hasten da parekatzen, hartutako ideia horri beste eduki bat emanez eta,
ondorioz, ideia berria sorreraziz.
Erlazionatze-prozedura hauetan plastizidadea oso inportantea izanik, aipatutako
bigarren prozeduran (ideien sorkuntzarenean) askoz plastikoagoa dukegu (kontutan izan,
ohiturak finkatzekotan neurona higierazleak eta sistema propiozeptiboa deritzanak hartu
behar dutela parte, eta honek anitz moteltzen duela prozedura bera).
Guzti hau aipatu eta gero, bai zerebro eta memoria, baita ikaskintzari buruz hemen
azaldutakoa ere, horrela laburbil dezakegu:
A) Inteligentziaren oinarria zerebroa izanik, hemisferioaren espezializazioa
kontutan hartu beharra dago:
A.1. Ezkerreko hemisferioari denbora aldetik informazioa prozesatzea dagokio,
beraz, seriean, bertan Mintzairaren Kontrola, Pentsamendu Logikoa, Algoritmikoa eta abar
kokatuz.

71 Pinillos,J.L. Lo físico y lo mental. Boletín informativo de la fundación Juan March (1978ko Maiatza).
72 Whitehead A.N. El concepto de naturaleza. Gredos. Madrid, 1968.
Erabiltzen diren bikoiztasun guztien aurka liburu honek gizakia prozesu desberdinen egitura materiala
besterik ez dela dio.
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A.2. Eskuinekoan, berriz, informazioa hartzen eta antolatzen da espazioaren
arauera, paraleloan, bertan intuizioak, ingurugiroari buruzko pertzepzioa, pentsamendu
heuristikoa eta abar egonik.
B) Adierazitako bi hemisferio hauetan ezar genitzake memoria eta ikaskintzarako
gaitasunak:
B.1. Azalean neurona higierazleak, ezaguerazkoak eta abar.
B.2. Zerebro ertainean barneko emozioak.
D) Guzti honek ez du esan nahi lehen aipatutako bikoizketan bata bestearen
menpekotasunik dagoenik, baizik eta lan-banaketa besterik ez.
E) Lan-banaketa edo Funtzionamendua honako aldagaietan datza:
E.1. Informazio eta datuen bilketa, gordeketa eta antolaketa berreskuratzeko bidea
ipiniz.
E.2. Haien gainean bai ohitura higierazleak baita ezaguerazko edukien bilaketa.
F) Bi aldagai horiek datuen erlazionatze-elkartzearen gainean eraikitzen dira.
Azken hauxe dugu Nemotekniak eta, orohar, inteligentzia garatzeko metodo
guztiek, nola edo hala, lantzen duten gakoa 73.
Informazioa jasotzeko erabiltzen diren kanalek (entzumena zein ikusmena) eta
informazioa bera taxutzeko dauden prozedurek (hemisferioen arteko bereizketak), bai
gizabanakoaren psikologia partikularra baita gizarteari dagokion kultura ere nozitzen
dituzte.
Horregatik UNESCOren Zientzi arazoetako Zuzendari Nagusia den David
Ottoson irakaslearekin batera, hemendik ere, esan daiteke:

73 Luria, A.R. - Yudovich. F.I.A. Lenguaje y desarrollo intelectual en el niño. Pablo del Rio. Madrid,
1978.
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"Egun arte, mendebaldeko hezkuntz sistema gehienak bereziki ezker hemisferioko
ahalmenak garatzera zuzendurik egon dira. Arazoa hauxe da, garunaren funtzioei buruzko
gure ezagutzak aurrera egiten duen neurrian, aldatu egin beharko liratekeela pedagogi
sistemak"74 .
Gizartean, era berean, bapaterako edonolako informazioen arteko elkarketak, gehi
beraien islada linguistikoak bertsolaritzarekin harremanik baduten, laister ikusiko da, baino
lehenago informazioetako kanalak ere kontutan izan beharko ditugu, hau da, nola jasotzen
diren gorde beharrezko datuak, zein zentzuren bidez eta nola gauzatzen den komunikazioa.

HEZKUNTZAREN TEORIA ETA KOMUNIKAZIOAREN
TEORIA

Heziketari buruzko produkzio ideologikoan aurki daitezkeen ezaugarri
iraunkorrenetariko bat, hezkuntza bera eta azken hau bilakatzen den gizartearen arteko
harreman sasi-mekanikoa dugu 75.
Hezkuntzaren teorian, berriz, nahiz eta heziketa kontzeptuak eremu murritzegiak
gainditzea lortu76 , eskolatik at dauden aldagai pedagogikoei buruzko adituek ere,
aipatutako erlazio hori azpimarratzea besterik ez dute egin.
Izan ere, erreferentziakotzat jotzen diren egileen artean, bai arlo honetan (J. Trilla,
J.L. Illera, J.B. Toro etab.) baita Hezkuntz Soziologian ere (P. Bordieu, Fdgz. Engita, C.
Lerena,...) heziketa eskola espazio murritza baino kontzeptu zabalagoa bihurtu bada, bertan
ia beti antzinako mekanizismoa dago, hau da, nolako gizartea, halako hezkuntza-mota.

74 Ottoson, D. "Garuna aztergai". UNESCO Albistaria, 24. zb. 1987.eko urtarrila, 24. orr.
75 Rdgz. Bornaetxea, Fito. "Irakaskuntzatik mundura" EGIN, 1987.eko otsailaren 14a.
76 Ikus "Hezkuntza Formala, ezformala eta formarik gabeko heziketa" ataleko A) puntua: kontzeptuen
aztarnak; eta bibliografian bereziki.
Coombs, P.H. La crisis mundial de la Educación. Península. Barcelona, 1971 (ingelesez, 1968).
Coombs, P.H. "Faut il développer l'education périscolaire". UNESCO-ko Prespectives III Tomoan, 3.
zb. 1973, 315-338 orrialdeetan.
UNESCO, terminologia: Tesauro de la Educación. Unesco. Paris, 19801
Jakina denez orain dela hamarkada bat Hezkuntz Teoriaren arloaz heziketa formala, ezformala eta
formarik gabekoa bezala deitua dena bere praktikazko atal guztiak bereiztu nahian eta, azken finean,
eskolatik kanpo dauden elementu hezigarriak ikertu ahal izateko.
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Berdin dateke bietatik zein den baldintza eta zein ondorioa edota hori zer-nolako neurritan;
edonolaz, harreman hori, berregintzaren seinale, autore gehienetan azaltzen zaigu77.
Ikuspegi birproduzitzaile honek, ostera, inolaz ere ezin du ikertu hezkuntza aldagai
aske gisa eta ondorioz ezingo ditu aztertu ere irakaskuntzan, berez, sortzen diren zenbait
portaera, ikusmira-aldaketa eta, hitz batetan esateko, hausturak.
Adierazitako mekanikeriak galerazten digu alde batetik irakaskuntz forma eta
sistemen hausturen ulerkuntza (hezkuntz gatazkak), eta, bestetik, zientzien bilakaerak
sortzen duten edukien haustura epistemologikoen ulermena bera.
Gaur egun, berriz, Komunikazioaren Teoriak emandako baliabideak direla medio,
Hezkuntzaren Teoriak berak mekanikeria hori gaindi dezake.
Dena dela, Komunikazioaren Teorien baliabideen erabilera gero eta hedatuagoa
dugu Zientzia guztien metodologietan. Informatikatik hasi eta literaturaraino, ikuspegi
komunikologikoa deritzan honek eragin handia du Hezkuntz Zientzietan. Eta zehazkiago,
Hezkuntz Zientziei buruzko epistemologia zein metodologiaz aritzen den Hezkuntzaren
Teorian, eragin hori askoz nabariagoa izan daiteke.
Ez dut guzti honekin esan nahi, Hezkuntz Teoriaren arloan bertan
komunikologiatik etorritako ekarpenen artean inolako noziketarik sortu ez denik. Aitzitik,
egindako saioen gainean78 saiatuko naiz ni neurea eraikitzen, baina, hori bai, nahiz eta
oinarrizko erreminta ezagun bezain zaharrak erabili, mekanikeria teorikoetatik urrun eta
berritzat jo daitekeen zerbait eskainirik. Hona hemen.
R. Jakobson-en eskema eta hezkuntz harremanak
Pragako taldea deituak hogeitamargarren hamarkadan zabaldu zuen denboraren
jarioaz komunikazioaren muina adierazteko klasiko bihurtuko zen ikuspuntua79:
TESTUINGURUA
MEZUA
77 Trilla, J. Ensayos sobre la escuela. Laertes. Barcelona, 1985. 7-17 orrialdeetan.
78 Rdgz. Illera "Comunicación y escuela" Teoria de la educación y de la socialización. Doktorego
Tesiaren laugarren eranskina. Universitat de Barcelona. Facultad de Filosofía y C.C.E.E. 1986.eko
ekainean.
Perez Gomez, A. katedradunak Hezkuntza eta Komunikazioari buruz egindako saioak eta bereziki La
Comunicación Didáctica. Univ. de Málaga. Málaga, 1985.
79 Jakobson, R. Ensayos de linguística general. Seix-Barral. Barcelona, 1975. (Frantsesez Minuit, Paris
1936).
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EMAILEA

____________________
TOPAKETA
KODIGOA

HARTZAILEA

Eskema honen bidez, mota guztietako komunikazioak (hezkuntz harremanak
barne) emaile eta hartzaileen arteko kodigoren bat dela medio gauzatzen dira.
Beste bitarteko batzuk kontutan hartzekoak badira ere, kodigo-batasun hori dugu
funtsezkoena. Emaileak modu egokiz kodifikatzen duen bitartean, hartzaileak mezua ondo
eskuratzeko deskodifikazio-birkodifikazioko lana egin beharko du. Textuingurua edo
topaketaren ezaugarriak direla eta deskodifikatze-birkodifikatze eragiketak kodigo-batasunaren jardukerarekin batera doa.
Honek esan nahiko du, beste gauzen artean, komunikazioaren muinean beti
nolabaiteko itzulpenaren portzentaiaren bat agertzen dela. Hau da, komunikazio eza ez
dugula komunikazio kaxkar baten ondorio hutsa soilik, komunikazio-eskema
funtsezkoenean erabat txertaturik dagoela baizik.
Ez dago, beraz, Komunikazioaren Teoriaren arauera birproduzitze mekaniko batez
hitzegiterik. Aitzitik, komunikaziozko giza-harremanetan, berregintzatik urrun, birsorketa,
eta zehatzago, sorkuntza iraunkorra besterik ez dago aurkitzerik.
Hezkuntz-erlazioetan, gauza berbera, jakina.
Aipatutako guztionengatik gaurko Hezkuntz Teoriaren zeregina birplanteiatzeko
premia dago eta, ondorioz, arlo honetatik gabiltzanok, ez dugu sakondu beharko Hezkuntz
Teorietako balio epistemologikoa, balio epistemologikoen hezkuntz teoriak baizik.
Bide horretarako honako hau urrats bat besterik ez da izan.
Dena dela, ez da ahaztu behar, gaur egungo giza-zientziak –beraz gizartea zein
gizakia– komunikazioaren ikusmiratik aztertuak izaten direla.
Aipatutako Jakobson-en "Essais de linguistique générale"-n eraginez, kultura
amaitu gabeko textu gisa ulertu ohi da80, hau da, gizarte batek eskura dezakeen mezu oro

80 Ikus "Idazkeraren poderioa" deitutako atalean 18. oharra, "Gaur egungo ikuspegiak"en 10.a eta
"Mendebaldeko kulturaren barneko gatazka eta idazkeraren eskola"n, 16 eta 19.ak.
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bezala. Beraz, informazioetarako zirkuituak besterik ez balira bezala, komunikazio hutsa,
bada.
Ondorioz, ikaskintza berak ere komunikazioan du oinarria. Gizabanakoak81 edo
Prozedurak ikuspegi horretatik ohartu beharko dira.
Hizkuntzen ikaskintzan, zehazkiago, komunikaziozko pragmatikaren arauera
bilakatutako prozedurek berezko inportantzia dute dagoeneko82
Tesi honetan, hain zuzen, bertsolaritzaren azterketarako literaturari egindako
kritikak garbi utzirik (ikus "Gaur egungo ikuspegiak" ataleko sarrera eta "Alfabeto,
alfabetatzea, Idazkera eta Gizartea" ataleko 1.4. puntua), Komunikazioaren Teoriak
eskeintzen dituen baliabideak erreibindikatu gura ditugu. Horrela, gaur egungo
hezkuntzaren teoriak onartuta dauzkan kontzeptuak (heziketa formala, ezformala eta
formarik gabekoa) zehazteaz gain, Euskal Herriko hezkuntz praktiketan aplikatzerik
izango dugu (Bertsolaritza eskoletan, egungo eskolatik kanpoko bertsolari-aprendizaietan
eta orain arteko bertso irakaskuntzan), Komunikazioaren Teoriak eskeintzen dizkigun
ekarpenak kontutan izanez.
Ez dugu, bada, eredu batetan (bertsolariarenean) berregintza aztertuko, baizik eta,
aipatutako ikuspegi teorikoak direla medio, irakaskuntz eredu ezberdinen zehazketa eta
konparaketa soila egingo.
Eta marko orokorra, kontzeptu eta hitzetan, zehaztuta baldin badago eta eredu
hezitzaile ezberdinei ekin behar badiegu, erabilitako baliabideak, derrigorrez, ezberdinak
izango dira. Horregatik lantxo honetan Pedagogiaren berrirakurketa teoriko batez gain
("Heziketa prozeduraren karakterizazioa", "Hezkuntza formala, ezformala eta formarik
gabeko heziketa" eta ataltxo hau berau), giza-zientziei buruzko kontzeptuen sorrera ere
ikertu nahi da ("Ezagutza-Jakintza eta beraietaz jabetzeko bidea", "Ahozko emaitzak",
"Gaur egungo ikuspegiak") eta honen arauera irakaskuntz eredu eraginkor ezberdinen
genesia, eta baita beraien ikerketarako beharrezkoak liratekeen ikuspegiak sakondu ere
("Mendebaldeko kulturaren barneko gataska eta "idazkeraren eskola", "kulturari buruzko
azterketak ahozkoaren bidez", "Elkarrizketak" eta "Eskoletako fitxak").

81 Boada, H. El desarrollo de la comunicación en el niño. Anthropos. Barcelona, 1986.
82 Kuantifikazio aldetik begiratu besterik ez dago E. Baxok irakasleak ikasturte honetarako (1986-87)
"Hizkuntz ikaskuntza" izenburupean ateratako bibliografia.
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Guzti honen emaitza, (Pedagogiaren ikuspegitik) aztertu gabe dagoen irakaskuntz
praktika multzo handi baten bilakaeraren kontzeptualizazioa izan daiteke, egun Hezkuntz
Teoriak darabilzkien parametroen arauera.
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Guzti honen emaitza, (Pedagogiaren ikuspegitik) aztertu gabe dagoen irakaskuntz
praktika multzo handi baten bilakaeraren kontzeptualizazioa izan daiteke, egun Hezkuntz
Teoriak darabilzkien parametroen arauera.

IDAZKETAREN PODERIOA
Behin eta berriz, tesitzat jo daitekeen ikerketa bati dagokion bezala, hitzen azken
esanahietaraino joan beharra dago, ahal den ekibozidade gutxienaz, gauzak adierazterakoan
zertaz hitzegiten edo idazten ari den zehatz-mehatz jakiteko.
Esan bezala, azterketa unibertsitario bati dagokiona, hauxe litzateke: diskurtsoaren
eraikuntza garbia. Honek adierazi nahi du, besteak beste, normalean erabiltzen diren hitzei
irakurketa berezia ezarri behar zaiela. Askotan, gainera, normaltasunetik guztiz at.
Honetarako jaso beharra dago normaltzat hartzen den hitza, egokiago ikusten den edukia
aplikatzeko, hain zuzen.
Hauxe dateke, ekarpentxo honetan ere, egin bide den lana. Eta beste gauzen artean
hezkuntzaren teoriaren eremuan erabili ohi diren kontzeptuak aztergai baditugu (hala nola
hezkuntza bera, irakaskuntza, ikaskintza, eskola eta abar), euskal-praktikan maneiatu izan
diren era ezberdinetatik, oraingo honetan eskolari berari ekingo diogu, berak idazketarekin
dituen harremanen ikuspegitik eta, zehazkiago esateko, alfabetatze-prozeduretatik,
alfabetabideetatik.
Dena dela, ohizko bihurtzen ari denez, premiazkotzat jo dezakegun lan hau ez da
inolaz erraza, ez eta motza izango ere. Nahiz ikerketa arloa bertsolaritzan bertan kokatu eta
berau oso arlo aztertua izan, aipatutako bertsolaritza kasu kontutan hartzeagatik (ikusiko
dugunez beraren ondoan dauden aurreritzi, mitifikazio-apologiak eta beste), herri-kulturaren hiru arlo hauek aztertu beharko dira:
1) Idazketaren sorrerak, eta alfabetoarenak, noski, duen eragina.
2) Idazketaren hedapena (alfabetatze-prozedurak)
3) Idazketaren hedapenaren bitartekoak (eskola barne).
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Horrela bakarrik zehatz daitezke maila honetako ikerketetan, alde batetik
bertsolaritzaren eremuan zeri eman dakiokeen "eskola" hitza, eta bestetik, herri honetako
praktikan zer-nolako usteak (eritziak ez badira) dauden irakaskuntza-prozeduraz.
Baina bide honetan sartu baino lehenago, bidearen egokitasuna bera argitu
beharrean aurkitzen gara, zeren edonork galde bait diezaioke bere buruari: "inguraketa
ikaragarri hori eman behar al da?".
Hori oinarrizkoa denentz argitzeko, egun hezkuntzaren historian zein antropologian
darabiltzaten azken ekarpenak begiratu behar dira. Ezalfabetotasuna eta alfabetatzea
xedetzat harturik. Hona hemen:
Espainian, Frantzian eta, konkretuago, Euskal Herrian bertan egin ohi diren
ezalfabetotasunari buruzko azterketak, oso berriak izan arren (ia denak XX. mendearekin
batera hasi bait dira zabaltzen)83 tradizioz lotu egin dituzte alfabetatze-prozedura eta eskola
bera. Azterketa demografiko, ekonomiko zein soziologikoak izanik, kanpoko ikuspegiak
azpimarratzen zituzten barne-ikusmira (pedagogikoa, hain zuzen) baztertuz.
Azkenengo ikerketetan, berriz, ez omen da ezalfabetotasuna bera xedetzat hartzen,
alfabetatze-prozedura baizik84. Horrela, "eurozentrista" dei zitekeen hurbilketatik (hau da,
zer-nolako herriak alfabetismo "homologaturik" dutenentz) ihes egin nahian, eta kultura
mota guztietan kultura garatuen ezinezko islada bilatu beharrean (alfabetatuak omen
zirenak), kultura berezi bakoitzean egon zitezkeen alfabetatze-prozedurak (alfabeto eta
idazkerarik baldin bazegoen) aztergai bihurtzea hasi zen bilatzen.
Ildo honetatik bi ikuspegi-motek (barruko eta kanpokoak) elkartu ahal izan dute,
"Pedagogia Garaikide" deritzan disziplinatik (axiologiarik gabeko konparaketa

83 Luzuriaga, L. El Analfabetismo en España. Madrid, 1919.
Olóriz, F. Analfabetismo en España. B.I.E. Madrid, 1900.
Elkar Lanean, Causas y Remedios del analfabetismo en España. Junta Nacional contra el
analfabetismo. Madrid, 1955.
Elkar Lanean, Livre et Picture en Espagne et en France. Velazquez Etxean egindako bilkuren aktak.
A.D.P.F. Paris, 1981.
Furet, F. - Ozouf, J. Lire et écrire. L'alphabétisation des français de Calvin a Jules Ferry. Minuit.
Paris, 1977.
84 Elkar Lanean, Literacy and social development in the West, Cambridge University Press. Cambridge,
1981.
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bideratzen 85), guztiz pedagogiko-didaktikoa izan zitezkeen prozedurak ikertu ahal
izateko86.
Ikuspegi aldaketa honek (ezalfabetotasun azterketatik alfabetatzearen
prozeduretara) bi ekarpen garrantzitsu erakarri dizkigu:

"Eskola" kontzeptua bera zehaztu behar izan da aipatutakoa zela medio.
Lehen esan bezala, eskola eta alfabetatze-bideko loturek erabat bidezkoak ematen
zutenez, ezalfabetotasunaren presentzia beti eskolaren izatearen menpeko aldagai gisa
azaltzen omen zen. Hau da, ezalfabetotasuna bera eskolaren eza edo eskolaren disfuntzioa
zela medio azaltzen zen bai ikerketan, eta bai terapia pedagogikoan ere, guztiz hertsita
zegoen irtenbidera bultzaturik. Liburugintzaren ikerketatik sortutako emaitzek, ostera,
jirabira eman diote baieztapen soil honi87.
Badirudi protestantismoaren sorrerak, eta berarekin batera liburuaren erabilkera
partikularren hedapenak, erlijioen arteko muga ezarri zuela sartaldean. Baina aipatutakoak
ez du, ordea, ondo adierazten protestanteen arteko alfabetatze-egoeren bereizketa. Zergatik,
adibidez, Eskandinabia-ko alfabetatuen kopurua XIX. mendeko erdialdean % 90ekoa zen,
Austria, Belgika edota Frantzia berak ere % 45ekoa zuten bitartean?
Ez dugu inolako erantzunik lortzen, Eskola eta Alfabetatze-prozedura alderatzen
ditugun bitartean. Badaukagu lotzea, berriz, biak aldagai aske jotzen baditugu.
Hala eta guztiz ere, esandako honek ez du adierazi nahi bi kontzeptuen arteko
independentzia osoa dagoenik, alfabetatze eta eskolen konzeptualizazio orokorra kolokan
jarri behar dela baizik.

85 Le Thanh Khol: L'éducation comparée. A. Colin. Paris, 1981.
86 Viñao Frago, A.: Política y Educación en los orígenes de la España contemporanea. S.XXI. Madrid,
1982.
Levine, K. "Functional literacy: fond illusions and false economies". Harvard Educational Review, 22
vol, 3. zb. 1982.eko abuztua.
87 Cipolla, C.M. Educación y desarrollo en Occidente. Ariel. Barcelona, 1970.
Johansson, E. Literacy and society in a historical perspective. University of Umea. 1973.
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Kultura bakoitzean beraren arauerako ekuazioa eraiki beharra dago, dauden eta
nahi ditugun alfabetatze-egoera eta prozedurak azaltzeko. Hor bertan eskola bera azalduko
zaigu osakide. Baina ez gehiago ez eta gutxiago ere!
Beraz, behin eta berriz, heziketa orohar eta irakaskuntza-mota ezberdinak
konkretuago, eskolan bertan soil-soilik kokatzerik ez badago ere88, zertaz hitzegiten ari
garen jakiteko, eskola bera definitu beharra dago, bai erredukzionismotik eta bai
orokorkeriatik ere urrun 89.
Eta berriro ere, "eskola" kontzeptuak honetarako duen murriztasun hori salatu eta
gero, alfabetatze-prozeduren ikerketarako bide berriak irekiko zaizkigu.

Formarik gabeko alfabetatze-gakoen sorketa.
Negatibitatearen eraginetik libro (ez baita aztertu behar ezalfabetotasuna,
Europazentrismotik urrun –zein da analfabetoa?– eta aurreritzietatik salbu
(ezalfabetotasuna edo alfabetatzea versus eskola) has daiteke adierazitako prozedura
hartan, alfabetatzearena aztertzerakoan zer-nolako ikuspegi berriak sortzen diren aztertuz,
hain zuzen90:
1. Liburu eta inprentaren eraginaz, inolako irakaskuntzaren egitura
formalizatutakotik kanpo91 egindako ikasketak bereizketa batekin doaz: Historikoki
ezberdina da irakurtzen ala idazten jakitea92.
2. Alfabetatze eta industria edo hirigintzaren arteko harremanak (beste modu batez
esanda, desarrollismoa) ez dira zuzenak, bestela nekez uler daiteke Eskandinabia-ko
adibidea93.

88 Trilla, J. La educación fuera de la escuela. Planeta. Barcelona, 1985.
89 Nahiz eta honetaz luze ihardun lantxo honen beste ataletan, gogoratu beharra dago oraingo honetan
Lozano, C. La escolarización. Montesinos. Barcelona, 1980.
90 Viñao Frago, "Del Analfabetismo a la Alfabetización. Historia de una mutación antropológica e
historiográfica". Historia de la Educación. 3 eta 4. zenb (1984-1985).
91 Wardle, D: English popular education. 1780-1970. Cambridge University Press. 1970
92 Furet-Ozouf, ikus 1. oharra.
93 Johansson-ek dioskunez -ikus 5. oharra- Suedian 1750.erako herri orok menperatzen zuen irakurketa eta
XIX. mendearen bukaerarako idazkera erabat hedatuta zegoen.
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3. Ideologia eta propaganda, ostera, alfabetatzearen historiarekin batera azaltzen
zaizkigu94. Nahiz eta ideia hau oso interesgarria izan, oraingo honetan aipatzea besterik ez
dugu egingo. Agian, erants dezakegu, honen erabilpen erredukzionistaren bat zela medio,
protestantismoak alfabetatze-prozesuetan izan zuen garrantzia azpimarratuegia izan dela.
4. Alfabetatze-prozedurak zenbat eta giza-mailan hedapen handiagoa izan,
horrenbeste eta giza-ezagutza eta komunikazioaren arteko erlazio handiagoa egon da.
Ildo honetatik, dudarik gabe, ikerketa arloan bidegurutze bat baino gehiago izan
dute kulturaren historian aritzen direnek eta hezkuntz-adituek zein gnoseologo edota
komunikologoek95.
Are gehiago, batzuek seinalatzen dutenez, L. Stnone kasu96, Sartaldeko giza-iraultza inportanteenak leku bakoitzeko idazkeraren hedapenarekin batera omen doaz. Hala
nola, Inglaterra-n XVII. mendean, Frantzia-n XVIII.ean edo Errusia-n XX.ean.
Idazkeraren erabilerak, nolabait esateko, giza-zirkuitu berriak azpimarratzen
dituenez (kontratua, sinadura eta abar), tradizioz datozenak galerazi ohi ditu (zaharren
garrantzia eta abar) eta era guztietako harremanak (objektua bera eta hari buruzko ezagutza,
mintzaira-zientzia, gizakien artekoak ,...) nozitu eta haustera ere iritsi izan da97.
Beraz, eta esandako guztia laburbilduz, idazkeraren hedapenak (alfabetoaren
sorrera eta alfabetatzearen garapena) giza-haustura bultzatu bazuen ere, haren ikerketarako
ez dugu erabili behar eskolari buruz dagoen kontzeptu murritza, prozedura horietan
dauden irakaskuntz prozesu guztien azalpena baizik.
Horretarako, eta alfabetoaren sorrerarekin agertzen diren hausturak aztertu baino
lehenago, goazen, ba, une batetan eta azalez besterik ez bada ere, darabilgun kasu
praktikora, bertsolaritzara hain zuzen, aipatutako guzti hau aplikatu eta azaltzeko asmoz.

94 UNESCO, Estadísticas sobre el nivel de instrucción y de analfabetismo. Unesco. Paris, 1977.
95 Martin, H.J. "Pour une histoire de la lecture". Revue française d'histoire du livre". 16. zenb. 1977.
Chartier, R. "L'Ancien Régime typographique: réflexions sur quelques travaux récents". Annales
E.C.S. 2. zenb. 1981.eko martxoa-apirila.
96 Stone, L. "Literacy and Education in England 1640-1900", Past and Present, 1969.eko otsailean.
97 Arazo honetara berriro bueltatuko gara greziar alfabetoaz aritzean.
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Alfabetatze-prozedurak, bertsolaritzari buruzko aipamen batzutatik: bertsolari
eskolaren kontzeptua.
Harrigarri iruditu arren, orain arte aipatutako bereizketa hauek (eskola,
irakaskuntza, alfabetatze-prozedurak eta abar) bertsogintza ezberdinei ezartzen bide zaizkie,
eta azalez behintzat, inolako egokitasunik gabe.
1. Alde batetik bertsolarien artean eskolatuak eta eskolatu gabeak berezi izan
dira98. Hala eta guztiz ere, ez omen du ematen "eskola" hitz horrekin bertsolari-eskolaren
bat definitzen ari denik. Aitzitik, ez da planteiatzen leku finko bateko bilkura periodikoetan,
irakasle-ikasleen erlazioak direla medio, ikasketa zehatz bati (kasu honetan bertso-tankera
bat) ekiten zaion gauzaketa.
Inongo zehazkizunik gabe, eskola izan dutenei buruz aritzen da. Hau da, irakurtzen
eta idazten dakitenei buruz.
Baina zehazten hasiko bagina, hauxe erantsi ahal izango genuke: gakoa alfabetatze-mailan baldin badago, ez al da orokorregia berdin alfabetatua deitzea, hizkuntza bateko
alfabeto propioa oraindik ez dutenei eta aski eskolatuta daudenei? Konkretuago, nola
pareka daitezke, adibidez, eskolatuen artean J. Iztueta eta gaurko A. Egaña, edota eskolatu
gabeen artean F. Amezketarra, eta demagun, Azpillaga, ("ni ez naiz gauza bertsoak
idazteko..." esan zuen berak 1987.ean, bere omenaldi eguna zela eta) edo ... egun ez al
dago eskolatu gaberik?.
Are gehiago, gizarte osoaren alfabetatze-maila kontutan hartzen ez den bitartean, ez
du ematen bereizketa delako horrek ezer bereizten duenik, zeren Euskal Herriko XIX.
mendeko gizaldietako edozein gizakik gertuago eta ulerkorrago izango bait luke bere
garaikidea halako sailkapenean, gaur egun ondoan jarritako edonork baino. Eta azken
hauxe, ez denboraren poderioz, jakina (XVII. eta XVIII. mendeen artean adibidez, ez bait

98 Honetan gehiegi ez luzatzeagatik, bi adibide argi bezain erreferentziagarri aipatuko ditut:
1.- P. Urkizu-ren Lengua y Literatura Vasca liburua (Haramburu, Donostia, 1978), izan duen
zabalkuntzagatik: "Siempre se ha hablado de dos tipos de bertsolaris, los "eskolatuak" y los "eskola
gabeak", o sea, los que tienen escuela y los que no". 97. orrialdea eta hurrengoetan.
2.- J.M. Lekuona-k bere Ahozko Euskal Literaturan (Erein, Donostia, 1982) duen autoritateagatik ezin
ukaturiko aipamena merezi du, zeren Bertsolaritzari buruz dionak eragin handia bait du.
J.M. Lekuona-k aipatzen ditu "eskolatuak" 98, 100, 110, 135, 191 eta 213. orrialdeetan eta "eskolatu
gabeak" berriz, 99, 101, 103, 110, 111, 112, 135 eta 213. orrialdeetan.
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litzateke hori hain agerian gertatuko), komunikabideen eraginez hizkuntzaren erabilpenak
berak izan dituen aldaketengatik baizik.
Egia da, hizkuntza asko idatziak izan direla besteen alfabetoetan. Izaterik badago
arabiar literatura hebraieraz idaztea edo errusieraz (Polonia-ko tartaroak) edota gaztelaniaz
ere bai99. Egia da, halaber, euskal alfabetoak (agaka) gaztelerazkoarekin antz handia duela.
Baina honek guztionek ez digu onesten parekotasun sinple bezain oker bat, hau da,
komunikabideen eragina kontutan hartu gabe (hizkuntza komunikazio-tresna modura
ulertuta100), eta propioki idazkera-normalizatuaren eraginarena bera kontutan hartu gabe,
bertsolariak beren eskolarizazio-mailaren (?!) arauera sailkatzea. Nahiz eta "betidanik" hori
onartua izan101, P. Urkizu-k dioskunez.
Edo erabiltzen den eskola-kontzeptuak, zehazki, esanahi ezberdinak ditu, eta
ondorioz, guztiz nahasgarria den zerbait izateagatik ez du baliorik, edo hain orokorra
izanik, bere barnean dena adierazi nahian, zehaztasunik gabe argitu ez, baizik eta tronpatu
egiten gaitu.
2. Bertsolaritzaz aditutzat jotzen direnen artean, berriz, eskola hitz honi askotan
beste edukia eman ohi diote, hau da, bertsolari konkretu baten tankerakoarena. Horrela,
hitzegin eta idatzi izan da Xenpelar edo Xalbador-en eskolakoa edota Basarri-ren
eskolakoa den norbaitez102.

99 Gelb, I. Historia de la escritura, Alianza Editorial, Madrid, 1976. (Lehenengo argitarapena Chicago-n
1952) 291 eta 292. orrialdeetan.
100 Hizkuntza = komunikazio-tresnaren baieztapen honek sinpleegi ematen badu ere, dexente zehaztua dut
Donostian ospatu zen "III Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias" (1984.eko
urrian), non bere aktetan argitaratzen den adierazitakoa. Funtsean, eta horietako inportanteena hona
ekartzeagatik: "Chomsky-ren sorkurazkotasuna eta Sapir-Wholf deitutako hipotesien artean, Broncardek, Wigotsky-k eta abarrek ordezkatzen duten hizkuntz-eraikuntza dut ikusmolde baliagarriena". Beraz,
sinplekeriarik gabe, komunikazioan oinarritzen den ahalmena dugu, funtsean, mintzaira.
101 Ikus 16. oharra.
102 Hain zuzen ere, bertsolaritzaren eskolatze-prozesuarekin distantziak markatu nahian edo, A.
Haranburu-k eta J.M. Iriondo-k hala zioten:
"Egiazko bertsolari eskolak, beste adiera bat dute gai hau aztertzen izan den edonorentzat..." (JAKIN
14/15 - 1980.eko apirila, 46. orr.)
Manuel Lekuona-k, berriz, Xenpelar-en eskolari buruzko karakteristikaz dihardu bere Egan
"Suplemento de literatura de la R.S.V.A.P. II. garaian XXIX Tomoan. 1969.eko uztaila-abendua.
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Azken honek, jakina, ez du esan nahi bertsolari horiek era erreglatu bateko eskola
emateari ekin diotenik, baizik eta beren estiloaren eraginez, berez, horien antzeko
bertsolariak sortu izan direla.
Kasu honetan argi azaltzen zaigu bertsozale batzuren artean aipatutako bertsolariak
maisutzat zeuzkatela. Beraz, bertsogintza ezberdinetan egon zitekeen eragina, ez zen inolaz
ere zuzena edo formala, zeharkakoa eta ezformala baizik.
Azken finean, behin eta berriro, "eskola" hitzak erabilera anizkunarekin egiten du
topo. Zeren ez bait dut uste, adibidez, Xenpelarren eskolakoak zirenak eskolatutzat
kontsideratu behar ditugunik. Ez, beste esanahi erabat ezberdinez erabiltzen da hitza, hitz
berbera.
Horregatik, zeregin honetarako zerbait argitu behar badugu, "eskola" kontzeptua
bera da. Horretarako bi bide dira ohizkoenak.
Bata arazo horretaz idatzitako guztiaren bilaketa103 eta azterketa. Bigarrena,
historikoki alfabetatzearen prozedurak ikerketa (alfabeto eta idazkeraren hedapenarekin
batera), bertan eskolaren sorkuntza eta bilakaera segituz.
Bi bide hauek kontrajarriak ez badira ere, bigarrena dugu zuzenena; zeren
aipatutako lehena, azken finean, bigarrenaren gainean eraikitzen bait da. Lehen hona ekarri
denaren arauera, alfabetatze-prozesua eta eskola elkarrekin ikertu ohi direlako.
Dena dela, eta hau guztiau gehiegi ez luzatzeagatik, saiatuko naiz, ahal den neurrian,
labur adierazten.

103 Trilla, J. Ensayos sobre la Escuela. Laertes. Barcelona, 1985. Liburuxka hau izan daiteke egiten ari
garen lanerako egokiena, alde batetik, berria bezain sakona bait da, eta bestalde esan beharra dago,
beraren egilea Hezkuntza ezformalaz dagoen aditu ezagunenetarikoa dugula (Barcelonako
Unibertsitatean Hezkuntzaren Teori irakaslea).
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ALFABETO, ALFABETATZEA, IDAZKERA ETA
GIZARTEA

Idazkerak gizarteetan eduki dezakeen eragina aztertu baino lehenago, idazkera bera
hartu beharra dago aztergaitzat. Bere baitan. Bere osakide eta zabaltze prozesuan. Horrela
esandako guztia ulergarriago azalduko zaigu. Ez bait dago etxea teilatutik hasterik.
Beraz, eraikuntza diskurtsibo hau oinarritzeko, goazen, ba, garapen honetan
lehenengoa izan zen gauzara: alfabetora.
Baina orain erabiltzen ari garen alfabetoa behar den lekuan kokatzeko, emaitza gisa
uler erazteko hain zuzen, hauxe jakin beharra dago:
"Gaur egun aintzinako erromatarrek bezala idazten dugula, eta jatorrizko latinezko
idazkera bera, printzipioz, grekoen berdintsua dela beraiengandik jaso bait zuten
hauek"104.
Eritzi hau ez da, inolaz ere, jakintsu bakar batek baiezta dezakeen zerbait, eta
idazkeraren historia klasikoetatik onartuta dago jadanik105. Beraz, arazo honen guztionen
sorrerara heltzeko, grekoen alfabetoaren sorkuntzari ekingo diogu.

Grekera
Ez da inongo sekretua grekeraren alfabetoa batuketa baten emaitza dela esatea.
Alde batetik Creta-ko idazkera hieroglifikoa zegoen (minoikoa eta Creta bertakoa).
Idazkera hauek Egipto-tik ekarritako ikurrak hartzen omen zituzten bi era ezberdinez
erabiltzeko (logograma gisa, eta fonetikazko silabaka). Horrela lortutako sistema guztia,
grekeraren enbor linguistikoko hizkuntza baten transkribaketa bakarrik ez bazen ere ("A"
deitutako aztarna minoikoan azaltzen denez), grekerarako baliagarri zen neurrian ("B"

104 Gellb, I. Historia de la escritura. Alianza. Madrid, 1976 (ingelesez, 1952.ean) 14. orrialdean.
A.R.B.ren itzulpena.
105 Elkar Lanean, Literacy and social development in the West, Cambridge University Press. Cambridge
1981.
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deritzan eredu mizenikoan), administrazio-arloan oso hedatua izan zen eta, horregatik,
(idazkarien kastaren bidez hain zuzen) kontinentera pasatzeko aukera izan zuen. Bertan,
berriro ere, feniziarrek zuten alfabetoarekin (kontsonantezko idazkera bait zen) loturik,
bizitza eman omen zioten grekerazko lehenengo alfabetoari106.
Berriro ere ez da ezer berririk eransten, politikaren gorabeheren arauera hedatu zela
gogoratzen bada.
Jakina denez, beste lekuetan ez bezala (Sortaldeko kulturetan adibidez), idazkera ez
omen zegoen greziarren artean erlijioari atxekirik. Are gehiago, sazerdoteek, idazten
bazekiten ere, ez zuten trebetasun haren gain inongo eskubide ez eta monopoliorik, erlijioa
bera ahozko tradizioaren altxorrean gordetzen zelarik. Idazkariak, berriz, sistema
ezberdinak erabiltzen zituztenez eta toki konkretuetan lan egin eta irakasten zutenez
(Jauregiak), beren jakintzaren trasmisiorako bilakaera politikoaren menpean zeuden.
Dena dela, lantzen ari garen gairako garrantzitsua izan daiteke gogoratzea Kristo
aurretiko XII. mendean, Erregearen figura desagertu egin dela bertako bizitza politikotik,
dorioen inbasio bat zela medio. Desagerpen honekin batera, jakina, Jauregiak, beraien
burokraziak eta... idazkera bera ere birrinduko ziren. Horrela hiru mende luzetan zehar.
Ezaguna egiten zaigun Grezia-ko hiria (Polis) jaio arte (K. a. IX. mendean)
sortutako eta helerazitako pentsamendua "litera"tik kanpokoa (hizkietatik at) dugu. Guztiz
ahozkoa.
Finley adituak berak bere liburu mardularen hasieran107 esaten digu, Iliada eta
Odisea heresiek ahoz-aho eta mendez-mende pasa behar izan zutela, berriro idazkerara
itzultzeko.
Are gehiago, batzuren ustetan108 heresi guzti horiek bideratu zituzten bardoak,
ahozko poetak, Mendebaldean behin betirako sortuko zen alfabeto ereduen erantzuleak
ditugu.
106 Le Thanh Khol: L'éducation comparée. A. Colin. Paris, 1981
107 Viñao Frago, A. Política y Educación en los orígenes de la España contemporanea. S. XXI. Madrid,
1982.
Levine, K. "Functional literacy: fond illusions and false economies". Harvard Educational Review, 22
vol, 3. zb. 1982.eko abuztua.
108 Viñao Frago, A.: Política y Educación en los orígenes de la España contemporanea. S. XXI. Madrid,
1982.
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Baina teoria honek, inportantea izanik ere (zenbat aldiz planteatu izan da gure
eremuetan, bertsolariak –ahozko poetak– oinarrizko euskara batuaren erantzukizuna
duela?), ez dizkigu bistatik kendu behar behin-behineko instant horiek: Ahozko eta
idatzizko kulturen arteko gatazkarenak.
1. Ahozkoa-idatzizkoa grekeran
Idazkeraren desagerpenak (esan bezala K. a. XII. mendean), bada, forma eta
edukiaren arteko harreman berria eragin zuen. Poesia, taldearen artxibo bihurturik, gai izan
behar zen, tradiziozko gertakizunak berreskuratzeko. Hori posible zen, gertakaria bera era
nemotekniko batzuen bidez lotzean (neurria, errima, erritmoa eta abar).
Azken honek bi ondorio nabari ditu. Alde batetik, oroimenerako beharrezkoak
diren modu berezi horiek, edukia berari nozitzen diote pentsamendu era propio bat eraikiz.
Bigarren batetan, esandakoa ahozkatzen da, gero gogoratzeko (helerazteko). Joera
eredutzaile bezain hezitzailea, beraz.
Gure Mendebaldeko unibertso eta gizartearen baitan aztergai ditugu bi alderdiak.
Hau da, alderdi gnoseologikoa (pentsamendu-mota bat nola eraikitzen den) eta
berregintzazkoa (pentsamendu horrek zer-nolako hedapenerako zirkuituak erabiltzen
dituen) sortaldeko kulturaren sorreratik bertatik datozkigu.
Prozedura honek, gainera, hitzaren garrantzia azpimarratzen du, zeren informazioa,
formazioaren zein legitimazioaren eustarria dena (hitza), botererako bidea bihurtzen bait da
orduko gizartean (Isonomian).
Hauxe dela eta, egiaren bila joateko ere, hitzaren (erredundantzia eta guzti: hitz
ahozkaria) bidez ibili beharra zegoen.
Ahozkoak izan ziren adierazitako ezaugarriak, berriz, alfabetoaren sorketarekin
batera hasi ziren aldatzen. Zeren, hortaz, eritzi ezberdinak badira ere109, K. a. IX. mendetik
aurrera egiten diren pentsamendu eta zientziek ez bait dute beste oinarri ezberdin eta
osagarri bakar bat (hizkiak); beste modu ezberdin batez egiten bait dira.

Levine, K. "Functional literacy: fond illusions and false economies". Harvard Educational Review, 22
vol, 3. zb. 1982.eko abuztua.
109 Trilla, J. La educación fuera de la escuela. Planeta. Barcelona, 1985.

68

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eta Zumthor-ek erantsiko lukeenaren arauera110, gure gaurko gizartean ahozkariak
diren maila desberdin batzu elkarrekin egon badaudenez111, aurrez-aurre (eta askotan
liskar bizian) ditugu errealitateari buruzko bi pentsamendu beraien egituretan eta baita
birproduzitzeko eratan ere.
2. Idazkeraren hedapena grekeran
K. a. IX. mendean alfabetoaren sorrera kokatzerik baldin badago, arkeologiari
esker lortu diren objetuen bidez nolabaiteko frogak aurkitu izan direlako da hori.
Honek ez du esan nahi, ostera, idazkeraren erabilera azkar zabaltzen hasi zenik.
Aitzitik, alfabetoaren euskarria bera buztinean, brontzean edota edonolako harrietan kokatu
beharra dago laurehun urtetan zehar, Egipto-tik ekarritako papiroak erabiltzen hasi arte (K
a. III. mendearen erdian). Beraz, data hauek baino lehenagoko greziarren artean (artisauak,
filosofoak etab.) alfabetoa ezaguna bazen ere, ez dirudi pentsamenduaren garapenean
eragin handia izan zuenik.
Nolabaiteko idazkeraren hedapenaren aldeko argudioa dugu "ostrazismo"aren
erabilpena, K. a. VI. mendetik hona, zeinean bertako hiritarrek politikoak zigortzeko idatzi
behar bait zituzten beraien izenak (politikoarenak, jakina) "ostraketan" (teilen antzeko
buztin zatietan).
Hala eta guztiz ere esan daiteke, orduko greziar gizartea, nahiz eta nola edo halako
alfabetizazio maila eduki, funtsean ahozkaria zela erabat, Platon zenaren eragina zabaldu
zen arte (K. a. IV. mendearen bukaeran)112.
Platon-engandik, berriz, irakurlegoa hedatzen hasiko da, pentsamenduaren
bilakaerarako. Honekin batera, ahozko emaitzek superbizipenerako bidean daramaten
maldan beherako ihesa besterik ez da somatuko orduz geroztik mendebaldar kulturetan.

110 Nahiz eta honetaz luze ihardun lantxo honen beste ataletan, gogoratu beharra dago oraingo honetan
Lozano, C. La escolarización. Montesinos. Barcelona, 1980.
111 Ikus lan honen "Ahozko emaitzak" izenburupean dagoen atala.
112 Azurmendi, M. Kontu kontari Grezian barrena. Baroja. Donostia, 1985.
Nahiz eta sarreran egindako gaiaren aurkezpena apal eta motza izan, hemen aipatzen den bidetik doan
euskaraz idatzitako ekarpen bakarrenetariko bat dugu hau.
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Paideia
Sartaldeko kultura sorrerarako greziarrengandik jasotzerik izan badugu, azken
honen giltzarria den hezkuntzaren kontzeptuari, Paideia-ri, derrigorrezko irakurketa berri
bat ezarri behar zaio, leku berberetik bait datorkigu.
Bai hezkuntzaren historian eta baita teorian ere murgilduta daudenek, ideia horri
zenbait buelta eman arren,113 ez dirudi, idazkera-ahozkarien tartean suertatu zen
kontrajarritasunari era berean behar den garrantzia eman diotenik.
Egia esan, alfabetoaren irakaskuntza Grezia-ko hezkuntz sistema osoan sartu eta
bizpahiru mende pasa arte, "amathés"-a, hezkuntzarik gabekoa alegia, ez zen
"ezalfabetatua" (hizkien erabilpena menderatzen ez zuena, alegia), musika-poesian
oinarritutako jakintzaren batez jabetzen ez zena baizik114. Orduko jakintza osoa, liburuetan
isolaturik egon beharrean, ahozko altxorrean gordetzen bait zen. Are gehiago, zeuden
liburuak ere, ahozko altxor hori oroiterazi eta birproduzitzeko eginak ziren.
Baina hau guztiau jakindakotzat ematen bada ere, Paideia kontzeptuaren aldaketan
sortu ziren aldagaiak ulertzeko, beharrezko sarrera bezala hona ekarri dugu, zeren
Homero-rengandik Platon-engana sofisten bidez Hezkuntzaren protagonismoa pasatzen
hasi zenean, pentsamendu oro hasi bait zen aldatzen, eta ez pentsamenduaren
birprodukzioa bakarrik.
Esan bezala, adierazitako aldaketaren bideak hauetxek lirakete. Hasieran ahozko
artxiboa liburuetan isolatu (Homero eta Hesiodo batik bat) eta hauen gain, eta ahozkoaren
bidetik garatzeko, hain zuzen, "literatura sortu" (maila honetan jaio zitekeen "trajedia"antzerkia bera), kulturaren trasmisio orokorrari pentsamenduaren sailkapenak ordezko
lekua hartzen zion bitartean (Historia eta Geografiari buruzko obren lehenengo sorketa-zabalkuntza).
Hau dela eta, Mendebaldeko gizakiaren pentsamenduaren ardatzak diren denbora
eta espazio kontzeptuak hasi ziren bereizten. Gauza bera gertatuko zitzaion gizakiari berari,
zeren ez bait du orduantxez geroztik, bere herriko zibilizazioa, herri-komunikazio

113 Jaeger, Werner. Paideia: Los ideales de la cultura griega F.C.E. Mexico, 1981.
114 Aranzadi, J. "La mimesis en Platon" Donostiako Filosofi eta Hezkuntz Zientzien Fakultatean 198586 ikasturtean irakurritako Lizentziako Tesia. (Bereziki II. eranskina)
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(ahozkaria) prozedura baten bidez eskuratu beharrik izango, baizik eta berak, soil-soilik,
izan zezakeen ahalmen berri bat (alfabetizazioa) dela medio.
Gizakiaren sorrera honek, gainera, paradoxazko ezaguera ere badakar. Kulturaren
eskuratze-prozedura haietan115 idazkerak duen inportantzia zabaldu bezain laister,
bakoitzaren kulturarekiko nolabaiteko distantzia sortzen denez, kritika, abstrakzio eta
zientziarako joera hasten da agertzen. Beraz, nolabait, adjetibitaterako jitearen sorreran,
subjetibitatea bera. Baina, goian aipatu legez, irakaskuntza eta ezagutzaren bilakaerak
bitarteko batzu beharko ditu erabat gauzatu arte.
Haietariko zenbait kultur produktu berriak dirateke ("literaturak" sortutakoak
gehien bat eta trajedia bereziki), beste zenbait kultur figura ere berriak omen dira (sofista,
filosofo, historiagile, geografoak,...), eta, azken finean, Mendebaldeko eskola-ereduarekin batera, idazkeraren zabalkuntza bera alfabetatze-prozeduren bidez.
Hala eta guztiz ere, idazkera eta ahozkarien arteko gatazka hori Grezia-ko gizartean
erabat burutu ez zenez, bi ikuspegi haien kontrajarritasuna, modu batez ala bestez baina
azken eta gero, Mendebaldeko kultura osoan zehar eutsiko den zerbait iraunkor dugu 116.
"De facto" ia idazkera gehienetan isladatzen den aho-hizkuntza eta alfabetatuaren
arteko etenen idazteko moduak, askotan interpretazio kaxkar bezain faltsuaren emaitza
izanik, gerora ahozkoa dena bera baldintzatuko du117.
Mendez-mende aho-hizkuntzaren bidez trasmititu izan den tradizioak
("pentsamendu erritmikoa"), idazkeraren bidezko historiarekiko ("pentsamendu
eideatiboa") eduki duen tirabiretan,118 iraunkortasun honen lekuko izan da.

115 Jimenez Nuñez, A. Antropologia cultural. Una aproximación a la ciencia de la educación. Instituto
Nacional de Ciencias de la Educación del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1979. 176-186
orrialdeetan. Hezkuntzaren Teoriaren arloan higitzen diren gehienek, heziketa bera kultur eskuratzea
(gizarteratzea) besterik ez dela onartuko dute.
116 Zumthor, P. Ahotsaren iraunkortasuna. Unesco Albistaria 1985.eko urria. 9. zenbakia.
Idazkera aho-hizkuntza baino kontserbakorragoa izan ohi da.
117 "Idazkera hizkuntzen aldaketen aurka azaltzen da..."
"Gure aho-hizkuntza idazkeratik datozkigun zenbait laburpen eta eraginez aberasten da..." etab.
Gelb, I.J. Historia de la escritura. Alianza. Madrid, 1976. 285.etik 294. orrialdera.
118 Garcia Calvo, A. Historia contra tradición. Tradición contra historia. Lucina. Madrid, 1983.
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Baina gauzak aurreratu gabe, itzul gaitezen harira, hau da, greziar kulturaren
garapenera, zeren bertako gizartean sortutako holismo-indibidualismoaren
kontrajarritasunak, aipatutako kontradizioaren berri besterik ez bait digu ematen.
Egoera honetan Platon-ek kultura berri bati (hezkuntza berria eta guzti) bideak
erraztea besterik ez zion egin. Agian horregatik zioskun Deleuze-k gaur egungo
pentsamenduaren zeregina Platon-i berari buelta ematea zela (iraul eraztea alegia)119.
Gure artean eta ildo honetatik doazen ekarpenak kontutan izanik120, Manuel
Lekuona dugu aztarna eta giltzarri.
Bere "Métrica vasca" (1918) argitaratzetik, eta Eusko Ikaskuntzako V. Batzarretik
(1930) batik bat, bertsolariengan sortzen den "pentsamendu-ritmoa"121 ikuspegi erabat
ezaguna da Euskal Herrian. Halere, hori orain arte aipatutako paradigmaren aplikapena
besterik ez dugu.
Hala eta guztiz, On Manuelek erabilitako kopla zaharren ikerketaren atzean, beraren
hitzetan behinik behin, Odon Apraiz-en, arabar euskaltzalearen itzala ikus daiteke122.
119 Deleuze, G. Répetition et différence. P.U.F. Paris, 1969.
120 Ikus "Ahozkotasunaren ikerketa" deitutako atalaren 6. oharrean eskeintzen direnak.
121 Lekuona, M. "Bertsolarien pentsamendu-ritmoa". RIEV 31. urteko XXVIII. 2 zb. Donostia, 1983
(235-250).
122 Dokumentu honek duen garrantzi berezia dela eta, osorik transkribituko dut:
" DON ODON DE APRAIZ'I OMENALDI
"Lekuona Saria" opa zaionekoa
1984 - Mayatzak 12 Arratsalde.
Aspaldiko adiskide, Don Odon:
Gasteitz'en elkarrekin egindako urteetan ainbeste gauza esan dezaizkitzuket nik, eta danak
pozkarriak; bañan gaur bakar bat gogoraziko dizut, aspaldi dizudan zor bat ordaintzeko; zor bat, nere
oso begiko dedan gauza baten inguruko zorra.
:
:
Nik nere bizitzan –nere bizitza jakin-gaietakoan– maiteena izan dedan gaia, AOZKO
LITERATURA izan da. Eta aitortu bearra det –modestiak aparte– gai ortan nik geienai aurrea artu
diedala. Bertsolaritza –askok esaten duten bezala– Bertsolaritza gaur oraindik bizi bada, neri zor zait.
Geitxo esatea ere ba da; bañan beti ere egia izango da, bide ortan protagonismo zerbait egiña naizela:
Bertsolaritza-bidean, Aozko Literaturaren teoria explikatzen, alegia. Izan ere, Bertsolaritza bait da
Aozko Literaturaren erpin-erpiñeko malla.
Bañan egia esan bear badet, Don Odon, zuk aurrea artu zenidan, Gasteiz'ko urte aietan, gauza
orren detalle batean: (Ez dakit oroituko zeran) Kopla Zaarren misteriozko detalle batean: Koplaren
asieraren eta Koplaren gorputzaren artean dagon "etena" ezagutzen, "eten" orrengana atentzioa deitzen.
Koplaren barruko eten ori –ain da nabarmena– aspaldidanik ezagutua nedukan nik, eta naiko estudiatua
ere bai nere Euskeraloji-lanetan; bañan nik nere lan aietako teoriak argitaldu baño leenago, zuk aurrea
artu zenidan argitaltzen, inprentatzen, 1928 gn. urtean Donostian argitaldu zan Liburu batean: Don
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Apraiz jauna hila dugu dagoeneko, On Manuel ere bai, eta bere azkenetariko
funtsezko ekarpenen artean, haren bizitza osoan zehar paregabeki jorratutako gai honetaz,
halaxe zioskun:
"Kultura agrafa. Galdera inozentea: Literatura idatziaz gañera beste Literaturarik
ere ba da munduan: aozkoa esaten zaiona...
Literatura benetan kuriosoa ta arrigarria... eskribu gabea ezik, idazteke sortu eta
idazteke bizi dana: Aozko Literatura"123.
Alfabetoaren eraginari buruz esandakoa esanda, eta jarraian jorratuko dugun "Gaur
egungo ikuspegiak" atalean adieraziko denez...

Karmelo Etxegarai'ren Omenaldiko Liburuan. Ez daukat aazturik, eta ezta nere Liburu batean esan
gaberik ere. Euskal-Ikaskuntzaren Bergara'ko Batzarretako liburu ederrean. Onela bait diot nik Liburu
artako 141'gn orrialdean, itzez-itz:
"Don Odon de Apraiz en un atinado trabajo que publicó en el Libro Homenaje a Don Carmelo de
Echegaray (pag. 601) registra como característica de los cantos amatorios la presencia de este
elemento incoherente, que él interpreta como una a modo de Invocación a la Naturaleza".
Itz oien ondoren nik ola jarraitzen bait det gure Bergara'ko Batzarraren Kronikan: "Pero ya hemos
dicho, y lo vamos a ver mejor por los ejemplos que aduciremos, que dicho elemento es general de
todas las kanta o kopla zaar, y, por tanto, su uso no es exclusivo del género amatorio. Por otra parte
tampoco la comparación está tomada siempre de la Naturaleza, sino que a veces se toma de las obras
de Arte".
Apraiz Jaunaren obserbamena ez da osoa; bañan bai oso garrantzitsua gure Aozko Literaturaren
Historiarako. Duana duanari aitortu bear zaio.
Ni ere ba nebillen, Apraiz ordurako, bide oietan; bañan Don Odon izan zan lenengo aldiz agerian
gauza esan zuana, lenengo aldiz inprentatu zuana.
Egia esan, Nik nere aldetik gauza au garbi esana daukat Bergara'ko Batzarretako Liburuan; bañan,
egia esan, olako gauzak bis repetita placent; olako gauzak birritan esatea atsegin izan oi da.
Bear bada, Zerori ere, Don Odon, aazturik zaude; bañan orra gogorazi nik, gauza gertatu zan
bezela.
Gauzak berak merezi zuan. Aozko Literaturan pentsakizun asko guztioi eman digun gauza izan da
beti, Kopla Zaarren misteriozko elementu ori; Koplaren erdi-erdiko "eten" nabarmen ori; Apraiz
Jaunak "invocación a la Naturaleza" esaten diona, eta nik, niketz, elemento pintoresko esaten diodana.
Bego, beraz, gauza ola.
Eta orain, zer ori ordaindu degun ezkero, nagon ni ixillik; bañan iñolaz ere ez, beste orrenbeste ta
geiago esker eman gabe gure Don Odon'i, Euskeralojiaren alorrean beti egin duan lan ederraren orde.
Eta orain, Don Odon, ekatzu bosteko ori!."
OHARRA:
A) Odon Apraiz ez zen joan saria eskuratzera.
B) Azpimarraketak nik egindakoak dira (A.R.B.)
123 Lekuona, M. "Ahozko Literatura Euskalerrian". Euskal Herria: Historia eta Gizartea. Jakin. Donostia
,1985. 456 orr.
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"Contradicio in terminis". Hau da, ahozkoa bada, nekez "litera"tura izan daiteke,
eta, hain zuzen ere, Lekuonak berak aipatzen duen "Logika Horatiana"tik at
egoteagatik124.
On Manuelek hain maisuki erakusten digu "Bertsolariaren Pentsamentuen
Ritmoa"125 kontutan izanik, ezin da onartu, alfabetoetako hizkien gainean eraikitako
pentsamendu literarioa gauza berbera denik126.
Egia da, idatzi gutxizko gizartea kultura ahultzat hartua izan dela, eta horregatik
Lekuona zaharraren garrantzia handiagoa da; zeren mende honen hasieran zegoen
ahozkaritzari buruzko mespretxuaren aurka altzatzeko gauza izan bait zen127 eta horri
esker, ahokaria dena, bere benetazko neurrian, halako noziketarik gabe, berreskuratzeko
bidea izan bait dugu gaur egun.
Beste batzu, S. Onaindia kasu128, mendebaldetar idatz kultur menperatzailearen
ezinbesteko itzala zela medio, Euskal izkribuetako literaturaren zerikusia, saiatu izan dira
frogatzen.
Azken hori bidezkoa ez den bezala129, kolokan jarri beharrean dira, ahozkoaren
ikerketarako, literatura hitza eta kontzeptua.
Oztopo ideologiko hori baztertzen bada, gure tradizioa zein gaurko egoera
aztertzeko ere, elementu askoz koherenteagoen jabe izango gara. Pentsamendu Erritmikoz
eraikitako ahozkaritzan bizi bait da gure tradizioa, hilik dagoen gure tradizioa (liberatu

124 "Sentimenak eta Irudimenak ere ba dute beren Logika. Eta orixe da, ain xuxen, gure Koplaen Lojika;
ez Horatio'ren Lojika, baiñan bai Poesi-Lojika". Lekuona, M. "Bertsolarien pentsamendu-ritmoa".
RIEV (op. cit.) 239. orr.
125 "Bertsolariaren Pentsamentuen Ritmoa... Pentsamentuaren ritmoa. Pentsamentuzko ritmoa".
Aipatutako RIEVen 237. orr.
126 Lord, A. The singer of Tales. Harvard University Press, 1960.
Parry, W. The Making of Homeric Verse. Claredon Press. Oxford, 1971.
127 Lekuona. Idatz-Lan guztiak: I. Tomo (op. cit.), 187. orr.
128 Onaindia, S. Euskal Literatura V Tomo. Etor. Bilbo, 1972-77.
129 "Euskal herri literatura, funtsean ahokaria, beste edozein herritako bezain aberatsa eta ugaria da
seguraski. Literatura kultoa deritzana, ordea, urria, berantiarra eta, oro-har, kalidadez ez maila
handikoa". Mitxelena, K. Historia de la literatura vasca. Minotauro. Madrid. 1960, 11. orr.
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behar dugun zama, beraz) idatz-teknologiaren bidez, "litera" eta "alfabetoak" direla medio,
helerazten den bitartean130.
Koherentzi honen arauera uler daiteke, euskal tradizioari buruz azken bolada
honetan egindako zenbait argitaraketa moderno131. Literatura, ikerketa-eremua izanik,
tradizioari buruzko kontzeptu urriegia besterik ezin da eduki eta, ondorioz, tradizioa
mespretxatu edo asmakeria batekin parekatu behar da132.
Azkenik eta behin, ahokaria, aldagai aske gisa erabiltzeko, gu geu izan behar gara
gauza. Egun, bigarren mailako ahokariak duen garrantzia kontutan hartzen bada
(telefonoak, ikusentzungailuak eta abar), atzoko, edo "tradizioari" soilik dagokion gauza ez
dela konturatuko gara. Baina honetarako, hurrengo atala.

AHOZKOTASUNAREN IKERKETA

Entzumena zein ikusmenaren borroka modako gaia dugu egungo pertzepzioa nahiz
memoria edo ikaskintzari buruzko ikerketetan, baina ez da hauxe izan, mendez mende
arazo honetaz ikertzaileek eduki duten jarrera. Aitzitik, idazkera "progresismo historiko"
130 Tomas Pollan antropologoak (Madril-go Autonoma deritzan Unibertsitatean Irakasle) dioenez bi
tradizio-mota daude herri-kulturetan. Ahozkotasunean oinarritzen dena ahozkaritza bera dugu, beraren
edukietan (gordailu bezala kontsideraturik) eta formetan (trasmisioetarako erak: biziereen elkarketak,
aurreiritziak eta guzti) erabat bizirik dagoen bitartean.
Bestea, tradizio hila, desagertzera doan kultura dugu. Subjetiboki halaxe sentiturik (pisuko gauza
bezala) eta objetiboki lekurik gabe (zientziek kendu diete eta).
Pollan-ek berak oso gutxi idatzi duenez, oraingo aipamena ahokaria izango dugu. Entzun Radio
Nacional, canal III, 1987.eko apirilaren 23an arratsaldeko 9'15etan egindako elkarrizketa. Kopia
badago.
131 Juaristi, J. El linaje de Aitor: la invención de la tradición vasca. Taurus. Madrid, 1987.
132 Aipatutako kasu honetan "Erromantizismo" zein "kostunbrismoa" dela medio, beraz, egindako euskal
arketipoen azterketa guztiz literarioa dugu, ideologiak ikertu nahiean. Giza irakurketa, bada,
literaturaren gakoaz.
Beste era batekoa da Mikel Azurmendi-k jorratutako bidea.
Azurmendi, M. Euskal Nortasunaren animaliak. Baroja. Donostia, 1987.
Bertan ahokariaren gainean eraikitako euskal tradiziorako zenbait ikerketa zehatz egiteko bidea
eskeintzen zigun.
Ildo honetako eskeintza aberatsa dugu ere:
Nicolescu, B. "Zientzia eta tradizioa". UNESCO Albistaria 24. zb. 1987.eko urtarrila.
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bat zela eta, mediorik gabeko hizkuntzak eta beraien produkzio-motak mespretxaturik
dauzkagu aspaldidanik. Are gehiago, ahozko emaitzak idazkeraren aurreko bitxikeriatzat
hartuak izan dira, beraz, "progreso" eta "historiarekin" batera joan ohi den idazkeraren
ikuspegitik aztertuak beti.
Antropologiatik etorritako zenbait ekarpeni esker, "historia" eta "progreso" hitzak
kolokan jarri ahal izan ditugu133.
Ildo honetatik, betidanik basatitzat jo izan diren hizkuntza eta pentsamenduen beste
irakurker-mota bat egin ahal izan dugu134.
Kuantitatiboki, irakurkera hori dela eta, ez genuke geratu behar, gaur egun literatura
idatzia duten larogei hizkuntzekin soilik, baizik eta hitzegiten diren hiru mila hizkuntza
horiek ere kontutan hartu beharko genituzke. Kualitatiboki, ahozkoaren ikerketak
parametro berriak ere eskatuko dizkigu.
Mac Luhan-engandik, eta pertzepzioari buruzko ulermen berri bati esker,
ahozkotasunaren emaitzen azterketak beste modu batez hartu dira135. Kanadiarren teoriak
parafraseatuz "Mezua bitartekoetan datza"la (komunikabideetan kasu) aldarrikatu dute
gaurko soziologoek, komunikologoek, eta, logos desberdinen bidez, giza-ekintzak oro
arrazionalizatu nahi izan dituzte guztiek.
Bideak, Bitartekoak, Kanalak edota zirkuituek emandako mezuan nolabaiteko
eragina badutela, ez dago ukatzerik, baina ez bide du ematen mezu berbera direnik.
Mac Luhan-engandik sortutako ekarpenek hautemate edo pertzepzioari buruzko
irakurketa urriegia egin ohi dute. Beste gauzen artean ez bait dute sakondu:
133 Konparatu besterik ez dago, alde batetik
Cipolla, C. Educación y desarrollo en Occidente. Ariel. Barcelona, 1970.
eta bestetik,
Elkar-lanean. Langage et cultures africaines. Maspero. Paris, 1977.
134 Konparatu besterik ez dago alde batetik
Cipolla, C. Educación y desarrollo en Occidente. Ariel. Barcelona, 1970.
eta bestetik,
Elkar-lanean Langage et cultures africaines. Maspero. Paris, 1977.
135 Konparatu besterik ez dago alde batetik
Cipolla, C. Educación y desarrollo en Occidente. Ariel. Barcelona, 1970.
eta bestetik:
Elkar-lanean. Langage et cultures africaines. Maspero. Paris, 1977.
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A) Hizkuntzaren egitura bera136
B) Memoriaren mekanismoak137
Eta hori guztia besterik ezean hautemateko, sarrerako bideak ia soilik aztertu nahi
izan dituztelako; hau da, Entzumenetik zein Ikusmenetik sartzen direnak. Baina, Ezaguerari
buruz aritzerakoan adierazi genuen bezala, adimenaz hitzegiteko ez dira dauden kanalak
(eferenteak zein aferenteak) bakarrik aipatu behar, baizik eta horretaz gainera baita
informazioa edo datua nola gorde eta berreskuratzen den egitura ere.
Gure kasuan hauxe berau gerta dakieke, bertsolariaren memoriari buruz gure artean
egindako zenbait ikerketari138.
Nahiz eta esandako dena beranduxeago hartu, guk geuk horretaz sakontzeko, lehen
aipatutako beste kritika horiek (hizkuntzaren egitura kontutan ez hartzearena) eta aholengoaiarena (keinuetatik fonologiaraino) kontutan izanik, has gaitezen emandako
ordenean kritika hauek garatzen, gaur egun dauden ahozkotasunaren ikerketa desberdinak
kokatzeko.

136 "Alfabetoak, kultura eta gizartearengan dituen eraginen superbalorazioak, alfabetoak berak dituen
sema-ahalmen eta egitura logiko-semiotikoen infra-balorapenean oinarritzen da, Mac Luhan hortan ez
bait da sartzen".
Aranzadi, J. "La Mimesis en Platón". Zorroagako Fakultatean irakurritako Lizentziako Tesitik
harturik, 256. orr.
137 Ikusi besterik ez dago, Ezagutza eta Jakintzaz edo memoriaz ere goian idatzitako atalak.
138 Adibidez. Satrustegi, J.M. "La memoria en la tradición oral y en la literatura escrita del País Vasco".
Eusko Ikaskuntzaren IX. kongresuaren aktetan. Bilbo, 1983, 505-510. orr.
Saiotxo hau izan daiteke, informazio-teorien ikuspegi biologikoan oinarriturik, bertsolarien adimenari
buruz (508 eta 509. orrialdeetan bederen) argitaratuta dagoen gutxienetako lana.
Izan ere, sustraian beti On Manuel Lekuonak erabilitako adibideak ("Altzak ez du bihotzik", "Hor
goian-goian ollo bi"...) oinarriak direlarik.
Lekuona zaharraren garrantzia, batik bat 1918. urtean "La métrica vasca" (Montepío diocesano,
Vitoria) argitaratu zuenez geroztik, ezinbestekoa dugu.
Era berean aintzinako ikerketatik:
"De etnología vasca". Euskalerriaren-alde aldizkarian, 1920.ean.
"La Poesía Popular vasca". Eusko Ikaskuntzaren V. kongresua, Bergara (1930).
Lan berrienetaraino:
"Bertsolarien pentsamendu-ritmoa". RIEV. 31. urtea. XXVIII tomoa, 2. zb. (1983) 237-250. orr.
"Ahozko Literatura Euskalerrian". Euskal Herria, Historia eta Gizartea, JAKIN. Donostia, 1985;
456-458. orrialdeetan derrigorrezko aipamena bihurtu zaigu, Bertsolarien pentsamendu-eraz
aritzerakoan.
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GAUR EGUNGO IKUSPEGIAK
Esan den bezala, eta disziplinen arteko azken ekarpenak direla medio, Mc Luhanengandik hona, ahozkotasuntzat hartzen dena beste modu batez ulertu beharra dago.
Nahiz eta beraren teoriek pertzepzio eta memoriari buruzko irakurketa laburregia
egin, edota Mintzaira beraren historia, honek dituen inplikazioak eta guzti, oso kontutan ez
hartu, plazaratutako ikuspuntu-aldaketa, hau da, ahozkotasunak berez ezaguera desberdina
eratzen duela, benetako haustura-epistemologikotzat har daiteke giza-zientzien arlorako.
Bere ikerketetan "kultura tipografikoa versus elektroniko"az aritzen bada ere,
ikusmena eta hautemate osoaren arteko desoreka uler dezakegu. Honen ondorioz, eta toki
desberdinetan aldarrikatu izan denaren arauera139, "ahozko literatura" kontzeptua bera
erabiltzeak ere guztiz desegokia dirudi.
Literatura "litera"tik baldin badator –beraz alfabetoko hizkia izanik–, alfabeto
eredutik at dagoen ekintza honi, beste definizio bat eman beharrean gaude. Eta hauxe
izenburu orokorrari badagokio, are gehiago honen atzean aurki daitekeen esanahiri berari.
Baina ez gaitezen geu ere azkarregi ibil, eta behar den bezala testuingura dezagun
esandakoa.
Ahozkotasunari buruz gaur egun ulertzen dena, orain dela mende laurden bat
konprenitzen zenarekin konparatuaz, arras diferentea dela nabari baino nabariago dugu.
Ikuspegi-aldaketa hau hobeto neurtzeko, fenomeno honen ondoan koka daitezkeen gizazientzia desberdinen ekarpenak aipatu behar dira:

139 Ong, Walter J. Orality and Literaa, New Accents, New York, 1982.
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Ikuspegi-aldaketa hau hobeto neurtzeko, fenomeno honen ondoan koka daitezkeen giza-zientzia desberdinen ekarpenak aipatu behar dira:
A) Antropologiaren eraginak garrantzi handia izan du alfabeto eta "literaturetatik"
sortutako emaitzen azterketan, mundu zaharra eta berria konparatzerakoan behintzat.
Bai Afrikako "kanpoko memoriak"140 baita Amerika edo Australiakoak ere141,
agerian utzi dute, gehienetan mintzaira, historia, komunikazioa eta, oro har, giza-ekintzen
gainean aritzen denean, Europa-zentralismo batetik egin ohi dela142.
Zentralismo hori kritikaturik, antropologia berri batek ahozkotasunaren ikerketari
ekin dio, kultura bakoitzaren baitan kokatuz (Malinowski-ren kasuan143, adibidez).
B) Antzeko ildotik sortu dira Politika-ekarpenak. Nolabaiteko legitimazio baten
bila (Historian irakurketa berezi bat egin ahal izateko, kontzeptu zein datutan) eta nazio-estatuak eraiki nahian horretarako behar diren zutabeak sendotu nahi izan dituzte (bertako
Hizkuntzari buruzko jarrerak, ikuspegi "antikolonialistak" eta abar), Herri kolonizatuetako
zenbait politikarik ahozkotasunak duen edukia teoria bihurturik144.
D) Guzti honekin batera, Historian (disziplina akademiko edota praktikan bertan)
puntako bide bat sortu berria dugu: Ahozko Historia145. Ikuspegi honek zehazten ditu
orain arte iturburu zuzentzat emandakoak, gizarte batetan eraikitzen diren botereei buruzko
irakurketa berri bati ateak irekitzen dizkion bitartean.
140 Jousse, Marcel L'Anthropologie du Geste I (1970), II La Manducation de la parole (1976), eta III Le
parlant, a parole et le souffle (1978). Gallimard, Paris.
Kunene, Mazisi. Emperor Shaka the Great. H.Einemann, 1979.
Zulu Poems, Helmes & Meier l970 Ancestars and the Sacred Mountains. Heinemann, 1982.
Bosschére, Guy de. De la tradición oral a la literatura. El imperialismo blanco contra la cultura
original africana. R.Alonso editor. Buenos Aires, 1973.
141 Le Clézio, J.M.G. Les prophéties de Chilan Balam.
142 "Eurozentrismoaren eragina oso nabaria da 1871.ean E.Taylor-ek 'La cultura primitiva' (GOSIZ
DAT, Moscu, 1979) argitaratu arte eta, batik bat 1926.eko B. Malinowski-ren lehengo lanak kalera
atera ziren arte". (A. R. B. itzul)
Ikus Savrauski, I La cultura y sus funciones. Progreso. Moscu, 1983.
143 Malinowski, B. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Ariel. Madrid, 1982. Magia, Ciencia y
Religión. Ariel. Madrid, 1982. Una teoría científica de la Cultura. Edmasa. Madrid, 1981.
144 Fanon, F. Pour la révolution africaine. La Déconverte. Paris, 1969.
Peau noire, masques blancs. Senil. Paris, 1971.
145 Thomson, Paul. Bertaux-Wiame, Isabelle. Perrault, Isabelle. Bérnier, Leon. Pollack, Michel. Botz,
Gerhard etab. Ikus V "Coloquio Internacional de Historia Oral". Barcelona, Marzo 1985.
"Coloqui sobre les Fonts Orals". Palma de Mallorca, Abril 1984.
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E) Lengoaia-zientzietan –hots, Linguistika, Semantika, Gramatikan eta Fonologian
batik bat– hedatzen hasia dago ikuspegi ahokaria, emaitza ugariak (eta gehiagorako hazia)
lorturik.
Behar bada Jacques Derrida-ren146 sintesiak antola dezake Mintzaira munduan,
ahozkoak eragin duen haustura. Bitartean, ikuspegi-aldaketa nabaria dugu.
F) Komunikazio-teorietan, berriz, ahotsaren erreibindikazioa inportantetzat azaltzen
bada ere147, ez bide du ematen, beste arlotan bezala, hori batere gauza berria denik. Eta are
gutxiago hausturatzat kontsidera daitekeenik.
Ahotsaren ikerketak tradizio handia bait du, baita "literatura" ugari ere, modu
guztietako erretorikan, dialektikan eta heuristiketan.
G) Azkenik eta gero, Pedagogia dugu. Batzuren eritziz komunikazio-mota bat
besterik ez bada ere148, bere baitan ikerketa zein diskurtso erabat desberdinak daudenez
gero, ahozkotasunaren eragin berria soma daitekeela esan genezake149.
Aipatutako arlo horietan guztietan (azalezko aipamena besterik izan ez bada ere)
ahozkotasunaren erabilerak adierazten duena, antzerako modu batez garatua dugu
gizabanakoarengan nahiz kultura osoan.
Kultura ahozkariaz esan daitekeena, bere partaideei dagokie. Bertan nabaria da,
gizabanakoak ez duela hitzik jasotzen, soinuak baizik. Honekin esan nahi dugu, hitza
bereziki kokatuta agertzen dela, hau da, beti ekintza bati lotuta eta denboraldi konkretu
batetan. Egon, hitzik ez dago, abstraktuan, hutsean, hiztegiko erregistroa balitz bezala.
Honek hauxe dakar ondotik, alegia, gizabanakoari buruz ari garenean, ez dagoela barneko
kontzientzia batez hitzegiterik.

146 Derrida, Jacques. Posiciones Pre-textos. Valencia, 1977. (Positions, Minuit, Paris, 1972).
147 Zumthor-ek behintzat halaxe dio.
Zumthor, P. "Ahotsaren iraunkortasuna" Unesco Albistaria. 1985.eko urrian. 4-9. orr.
148 Ikus Rodriguez Illera irakasleak Barcelona-ko Unibertsitatean aurkeztutako Doktorego Tesia
(1985.eko abenduak 13), 3 eta 4. eraskinak bereziki.
149 Garfinkel, M. "Ethnométhodologie", Societes 5. Paris-New York, Barcelona, Milan, 1985.
Viñao Frago, A. "Del analfabetismo a la alfabetización". Historia de la Educación 3 eta 4 (19841985).
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Hitzak, beren edukiek duten esanahi guztiarekin, "magikoak" dira. Aktibitatea
dakarte, gauzak diren bitartean.
Idazkiak, ostera, lotura hauek desegiten ditu. Berarekin batera, hitzak ez du
soinurik, esanahia denboratik atera behar du eta barnetasunaren prozedurarekin batera
beste gizabanako motak (agian gizabanakoa bera, zeren idazkerarik gabe ez omen dago
subjektibitaterik) eraikitzen ditu. Idazkeraren poderioz, Hizkuntza testuingurutik irteten da,
oroimena eta,oro har, jakintza ere, modu berri batez egituratzen150.
Beraz, aipatu bezala, nahiz eta gaur egun (ia betidanik, esan zitekeen) ahozkotasun
maila batzuren artenahastean murgilduta egon, gizabanakoarengan idazkerak sortzen
dituen bereizketak, kultura osoan isladatzen direla esan daiteke.
Horregatik, zenbait ikertzailek151 idazkeraren kultura eta ahozkaria dena, gisa
honetako ezaugarrien bidez aztertzen ditu.

Bizidun-bizigabe kontraesana.
Ahozko kultura gizakiaren gain eraiki ohi da. Guztiz antropozentriko eta bizia
dugu. Besteengana helerazten dituen datuak indarrez beterik daude. Beti ekintza edo
aktibitateei lotuta. Idazkerak tartea sortzen du. Azaltzen dena ez da izan, norbait konkretu
batek esana, ez eta errealitatearekin harreman zuzena suposatzen duena ere. Idazkiak
abstrakzioa egiteko bideak irekitzen dizkigu. Ahozkariak interakzioak eta esperientziak
behar ditu. Idazkerak, berriz, hitza eta esanahi arteko bereizketa lantzen du.

Ezarria-Orokorra.
Ahotsak hazten duen kultura, egoera bati zein besteri lotuta azaltzen da beti.
Hizkiak egoeretaz oro har ohartzeko ahalmenak ematen badizkigu ere, honek ez du esan
150 Rodriguez Garcia, J.L. Escritura, clase y sentido. Alcrudo editor. Zaragoza, 1979.
151 Goody, J. The Domestication of the Savage Mind. Cambrige Universi Press,1977. Ong, W. op.cit.
Robin, R. "¿Cede la historia oral la palabra a quienes estan privados de ella, o es la historia de vida
un espacio al margen del poder? El Poder en la Sociedad. A.Bosch. Barcelona, 1986, 195-205. orr.
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nahi, ahozko kultura bera inolako abstrakzio-prozedurarako gauza ez denik. Aitzitik, goian
garatu izan dugun bezala, kuantitatiboki zerrendak eta kualitatiboki kontzeptuak,
katalogoak eta abar egin ditzake, baina giza esperientzi edo egoera konkretuekiko
harremanetan.
Honela beste ondorioarekin egiten da topo, hau da, alfabetatzeak dakarren
pentsamolde berriekin eta, jakina, era berean galerazten dituenekin.
Honetaz lan teoriko oso aberatsak egin badira ere152, Dominique Willens eta
Mercedes Vilanova-ren artean argitaratua153 izan daiteke beharbada berriena zein
dokumentatuenetarikoa. Daramagun gaiaren zehaztasunerako delakoan, hona hemen
beraren bidez aipagarriak diren ondorio batzu.
1. Hasieran hizkien munduan sartu ez denak, bere inguruarekiko harremanetan
alfabetatuak baino mesfidantza handiagoa azaltzen du. Segurtasun ezak jauzkorrago
bihurtzen du.
Ene uste apalez, baieztapen hau hautatuetako erakuskaritik sortzen da.
Bide batez, alfabetaturiko unibertsoan analfabetoa "bigarren mailako" gizakia
izanik, azken honek, derrigorrez, horrela egiten omen dio aurre egoerari. Ez dut uste, beraz,
hauxe edonongo gizarte zein kultura ahozkaritara extrapola daitekeenik154.
2. Bizitzan zehar gertatutako gauzen oroimena, bakoitzaren biografiarekin batera
doa beti. Ez dago, horregatik, gizabanakoaren bizitza eta Historiaren arteko bereiztasunik.
Are gehiago, analfabetoari gauzak gertatu egiten zaizkio, bera eragile gisa inoiz
azaldu gabe.

152 Harrison, G.-Callari, M. Né leggere, né scrivere. Milan, 1971; eta 11. oharrean aipatutako Viñao
Frago, A.
153 Willems, D.-Vilanova, M. "Lengua y poder en Cataluña". El poder en la sociedad liburuan. Op.cit.
217-230. orrietan. Aipatutako egileetaz gain, X. Moreno eta A. Mango linguisten laguntza
nabarmendu behar da.
154 Jakina denez, analfabeto aldagaia nekez zahar daiteke. Analfabetismoarekin batera bait doaz
eskolarizazioa, maila soziala, inteligentzia, ahalmen partikularra, giza-integrazioa edota gizaegituraren kokapena. Ez da beraz irakurketa eta idazketa garatzeko gaitza soilik.
Era berean bereizi beharko genituzke lehengo mailako alfabetoak (idazkera-irakurketaz deus ere ez
dakitenak) eta bigarren mailakoak (ikasi bazuten ere, ahalmen hori deus erabili ez dutenak).
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Ezaugarri hau nahiz eta gizarte garatuetan agertu, primitibotasunak dakarren
magikotasunarekin batera doa155.
3. Ahozko kulturetan gizabanakotasunik ez dagoen bezala, analfabetoen artean
normaltasun-gura nabaria dugu. Nolabaiteko besteen aurrean ezkutatu nahia bilatzen da.
Multzotasunaren itzalean bizitzea, edonolako auto-analisietatik urrun.
4. Mintzaira-arloan ezin da esan "kodigo" desberdinik erabiltzen denik, baina bai
ordea diskurtsoa eraikitzeko era bereziak daudela. Azken hau geroxeago garatuko bada
ere, ahozko emaitzek duten laburtasuna gogoratzea komenigarria dateke156.
5. Arlo formaletan definizioak ezartzeko ezintasuna nabaria da eta honekin batera
analogiazko klasifikazioak edo arrazonamendu formala zein irudimen geometrikoekiko
haustura. Honek ez du esan nahi, jakina, aho-kulturek logikarik ez dutenik, guk logika-formala deitzen duguna erabiltzen ez dutela baizik157.

Memoriak egituratzeko bi erak.
Bai aho hizkuntzak, baita idazten denak ere, egitura desberdinak dauzkate. Beraz,
beraien gordeketa-zirkuituak material desberdinen gain eraikitzen dira.
1. Ahokariak lotura zuzenak erabiltzen ditu. Juntagailuak direla medio (eta, eta...
etab.) esanahiak nahiz esaldiak kateatzen dira. Idazkerak berriz, menpeko esaldiak sortzen
ditu eta beraiekin batera anaforak eta abar 158.
Hizkuntza bilakatzeko tankera hauek, lehen aipatutako ezaugarriekin harremanetan
daude.

155 Sokolov, E. La cultura y la personalidad. Nauka. Leningrado, 1972.
156 Oteiza-k berak komentatzen du "Quosque tandem..." liburuan (Txertoa. Donostia, 1970, 22. orr.)
bertsolariarengan koka daitekela euskal-estiloa, euskara bera hizkuntza sintetikoa bait da. Hots, hitz
gutxiz asko adieraztekoa. Hau ahozko-kulturaren ezaugarri inportanteenetariko bat izan zitekeen.
157 Lévi-Strauss, La pensée sauvage. Plon. Paris, 1962.
L'identité, P.U.F.. Paris, 1981. Mytologiques (I, II eta III). PLON. Paris, 1967.
158 Derrida, J. "El lenguaje. Doce lecciones de filosofía" liburuan. Gramica. Barcelona, 1983. (Douze
lexons de Philosophie. Le Monde. Paris, 1982).
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Ahozkaria, mintzaira ezarria baldin bada, berari pragmatika dagokio. Idazkerari
ordea, irekia den bitartean, hizkien gainean dabilenarena abstraktuagoa izateaz gain,
osotuagoa, hertsia dugu.
Era berean eta memoriaren arauera jarraituz, ahozkariak hitzak elkarturik ematen
dizkigula esan genezake. Gogoratze-prozedurari laguntzeko hain zuzen ere, gehienetan
izena eta izenlaguna batera doaz.
Bestalde idazkerak hitz bakoitza isolatzen du bere esanahi desberdinen ondoan.
Horregatik, hiztegigintza berarekin batera ibili ohi da.
2. Aho-hizkuntzak egitura errepikagarria du.
Idazkeran joera laburtzailea nagusitzen den bitartean, memoria ahalmena babesteko
esandakoaren errepikapenaren beharra, joera nagusia dugu ahozkotasunean.
Are gehiago, "pentsamenduaren ikuspegi aztertzaile-zuzena (analitikoa) idazkerak
sortutako pentsakera besterik ez dela esan daiteke"159.
Errepikatze honek, ordea, ez bide du ekartzen denboraren kontzeptualizaziorik.
Nekez bereizten baita ahozko-kulturetan iragana eta gaurkoa.
Askotan, memoriak utzitako hutsuneak, modu berri batez betetzen dira, iragan den
garai haien oroimena erabat nahasiz.
Horregatik, halako kulturetan iraupenaren balorazioa gehiago dago aldaketarena
baino. Eta aldaketarik balego, hauxe ez litzateke haustura gisa azalduko, berehala
oroimenen berregituraketan sarturik baizik.
Beraz, eta lehen esan bezala, ahozkoa-idazkera delako bikoteak bi memoria
desberdini bidea irekitzen die; baina hemen aztertu behar dena hauxe da, ea bi ikaskintza
prozeduren beharretan era berean aurkitzen den.

159 Hala dio behintzat Garcia Calvo irakasleak. Ikus "Eskolarra ez den Hezkuntza" ihardunaldietan berak
Zorroaga-n emandako hitzaldia. 1985.eko Azaroaren 25ean. (Haren bideoa badago).
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Horretarako derrigorrezkoa dugu, bikoiztasun hori historikoki aztertzea, horren
arauera ikaskintzaren gauzaketa gisa jotzen den eskola, aldagai horien guztien artean
kokatzeko.
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Horregatik, halako kulturetan iraupenaren balorazioa gehiago dago aldaketarena
baino. Eta aldaketarik balego, hauxe ez litzateke haustura gisa azalduko, berehala
oroimenen berregituraketan sarturik baizik.
Beraz, eta lehen esan bezala, ahozkoa-idazkera delako bikoteak bi memoria
desberdini bidea irekitzen die; baina hemen aztertu behar dena hauxe da, ea bi ikaskintza
prozeduren beharretan era berean aurkitzen den.
Horretarako derrigorrezkoa dugu, bikoiztasun hori historikoki aztertzea, horren
arauera ikaskintzaren gauzaketa gisa jotzen den eskola, aldagai horien guztien artean
kokatzeko.

AHOZKO EMAITZAK

Ahokaria dena
Lan honetan zehar ahozkoaren zenbait alde desberdin aztertu izan badira ere,
ahozkoaren iraupena gaur egungo gizartean kokatzeko kontzeptuei behin eta berriz ekin
behar diegu.
Izan ere, ahotsaz soilik hornitutako mezua, garatu gabeko gizarteei dagokiela dugu
ideiarik hedatuena.
Idazkeraren poderioz, gaur egun ahozkoa dena ez dago agerian, edo hizkuntza
arruntez esango genukeen bezala, ez dago bistan; ahotsak ez bait du irauten.
Horrela izanik, dauzkagun zentzubideetatik ikusmena da pentsamenduarekin batera
doan bakarra.
Mezua eta bitartekoaren arteko harremanak aski ikertu izan badira ere, kasu
honetan pentsamenduaren sorketa eta bilketarako produzitzen den alderaketa-mota berriro
gogora ekarri beharra dago.
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Badirudi pentsatzeko ahalmena hizkuntzaren gain eraikitzen dela, edo gutxienez
halaxe uste du jende askok, baina oro har pentsamenduaren giza-garapenarekin lotuta
dagoen hizkuntza-mota, idatzita dagoena dugu.
Ildo honetatik gauzak ulertzen direnean, garbi ikusten direla esaten da, zerbait
gogoratu behar denean idatzita dagoela, eta hitzegiten ari garenean, ideia bati inportantzia
gehiago emateko azpimarratu egiten dela aldarrikatzen da.
Beraz, gure gizartean hizkuntzak pentsamendua baldintzatzen badu, idazkerak
erabat nozitzen du ahozkoaren kaltetan.
Hau guztia litzateke, labur eta oro-har, gaur egun ahotsaren garrantzia ikustea
eragozten diguna.
Dena dela, nahiz eta aipatutakoa kontutan izan, ahozko emaitzak egungo eta
Mendebaldeko gizartetan ez dira makalak.
Entzumenaren bidez mamitzen denari, ikerketa soziologikoa ezarri diote maiz
azken garai honetan. Ikerketa hauek direla eta, hainbeste pisu (kuantitatibo nahiz
kualitatiboki harturik) zuen ahozko arlo hau hasi omen da kontutan hartzen.
Era honetan oso interesgarriak dira Paul Zumthor-ek plazaratutako ekarpenak160,
zeren egungo munduan ahozkotasunak duen eraginaren azterketarako soziologo honen
lanak erabiltzeaz gain, bere erreferentzia ahokarien ikerketan ukaezina bait dugu, ahozko
poesian bertan jakintsua bait da.
Bere ustetan gaur egun "ahozkotasunaren egoera" desberdin batzuren aurrean
aurkitzen gara. Hona hemen:
- "Ahozkotasun primarioa. Honek, dena delarik ere, idatziarekin ez du harremanik.
- Ahozkotasun nahasia, idatziarekin batera ingurune soziologikoan dagoena, non
idatziaren eragina partziala, kanpotikoa eta atzeratua gertatzen den.

160 Zumthor,P. Introduction a la Poésie orale. Seuil. Paris,1983.
Langue, texte, énigme. Seuil. Paris, 1975.
"Ahotsaren iraunkortasuna", Unesco Albistarian, 1985.eko urriko 9. alean.
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- Ahozkotasun sekundarioa, zeinak idatzia duen abiapuntua (ahotsak aurrez
idatzirik dagoena edo idazteko pentsaturikoa jaulkitzen du) eta, bai praktika sozialaren
mailan eta bai irudimenaren mailan, idatzia, ahotsaren gainetik dagoen.
- Ahozkotasun arartekotua, gaur egun irrati, disko eta beste komunikabidetan
ezagutzen duguna."161
Tipologia honen arauera, alde batetik idazkerarik gabeko kulturak, salbuespenak
salbuespen, nekez aurki daitezkeela diosku (zeren eta "marka sinbolikoak, maskarak,
tatuaiak, ezaugarri sozial ezberdinak,... ez ote dira idazki?"162), eta bestetik gaur egungo
ahozkotasunaren pisua oso inportantea izateaz gain, oso baldintzatua dagoela. Hau da,
komunikabideek nolabaiteko ahozkotasun berri bat sortu dutela, eta hori da gaur
eguneroko aztergai bihurtu behar duguna.
Zumthor-en obra ugarien artetik ateratako sintesi honek argitzen digu gure kasuan
(Bertsolaritzaren ikerketa batzuri dagokien eran), euskal ahozko poesiaz dauden bi arazo:
1.- Idatziaren eta ahotsaren arteko harremanarena.
Zein da berezko bertsoa, idatzia edo kantatutakoa?.
Bertso jarriak benetako bertsoak al dira?, eta beste.
2.- Bertso kantatuen gordailuarena.
Xalbador zenak, magnetofoiari buruz, bertsolariaren etsaia zela zioen. Gaur egun,
berriz, magnetofoia dela medio, bertso gehiago entzuten dira irrati-telebistan edonon
bapatean baino.
Beraz, ahozko emaitzek gaur egun (eta Zumthor-i arrazoia emanez) ez dute soilik
jardungo, baizik jarduketa konkretu bakoitzak ahozkotasun egoera desberdin bana
definituko du.
Ezin dugu, orduan, ahozko emaitzaz orokorki hitzegin, eta bai ahozkotasun
konkretu batez.
161 "Ahotsaren iraunkortasuna", 5. orr.
162 Ibidem 6. orr.
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Era berean, giza-ikerketa batetan nekez mintza edo idatz daiteke Bertsolaritzari
buruz bere orokortasunean. Premiazkoa izango da beti Bertsolaritzaren ikerketarako,
egoera bakoitzean helerazteko dauden mekanismoen ikerketa, berak baldintzatuko bait
digu, objetutzat dugun gaia.
Hauxe da eta ez besterik, hementxe mamitu nahi den lana.
Euskal produzioaren kasua
Esan dugun bezala, zehaztu beharrean aurkitzen gara edo, hobeto esanda,
testuinguru bat aurkitzearen premian.
Euskal Herriko ahozkoaren eta idazkeraren arteko erlazioak oso bereziak diren
neurrian, premia hori are beharrezkoagoa dugu.
Lekuonatarrei jarraituz, Euskal Herriko ahozko literaturaren garrantzia
aldarrikatzea, ez da batere gauza berria. Hemen daramagun zehazkizunen bidetik jarraituz,
ordea, lehen ere aipatu izan dugun hipotesia hasten gara garatzen, alegia, ahozkoaren
eraginez egin izan dela idatzita dagoen literatura gehiena.
Izan ere, azken hau garatzeko, J.M.Lekuona berriro aipatzea besterik ez dugu:
"...ahozko literaturaren garrantzi estadistikoa azpimarratu ondoren, adierazi behar
da, baita ere, argitaratutako liburuak, helburu pastorala zutenez gero, maiz askotan ahots
gora irakurtzen zirela eliz batzarretan, liburu sakratu eta katekesikoak bailiren. Eta liburuak
batzarretan irakurtzeko zuzendurik zeudenez gero, egileek kontutan hartzen zituzten
helburu pedagogikoak idazteko orduan; esan nahi da, ahozko literaturaren ardatzak
nagusitu zirela liburuak idazterakoan eta sortzerakoan."163.

163 Lekuona, J.M. "Euskal Herriko ahozko literatura", ibidem 33. orr.
Era berean, eta ildo honetan sakontzeko, ikus JAKINek argitaratutako Euskal Herria: Historia eta
gizartea. Donostia, 1985 (1. tomoan).
Lekuona, J.M. "Ahozko Literaturaren historiaz", 459-467. orrialdeetan.
Amuriza, X. "Bertsolaritza", 469-472. orr.
Haritschelhar, J. "Euskal literaturaz", 473-476. orr.
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Hemen esaten dena oso eritzi zabaldua bada ere, edo agian horregatik hain zuzen,
nahikoa da Euskal Herrian egin izan den eta egiten den hizkuntzaren produkzioa
baldintzatzeko.
Zumthor-ek deitutako "ahozkotasun arartekotua"-ren arauera egun saiakuntza
ugariak dira aintzinako ahozkotasun-moldeak direnak gaurkotzen. Euskal Herritik
kanpoko eginkizunez baliatuz164 edo hemendik bertatik asmatuz165 nolabaiteko gaurkotze
horiek dituzten eraginak eta guzti, ezin dira dagoeneko inolaz ere baztertu.
Gorago erabat onartzen den idazkeraren inportantzia bera baldintzatu baldin bada
(idazkera beti ahozkoarekin batera doala esanez, eta alderantziz) Euskal Herriko kasuan
baldintza ahozkoa dugula esan genezake, idatzitakoa ondorioa besterik ez den bitartean.
Baina hau guztia zehatzago izan dadin, goazen, bada, arlo honi buruzko azken ekarpenak
taxutzera166.

164 Antza, M. "Bertso-clip". EGIN, 1987.eko Apirilak 22, non Alfonso Romano de Sant'Annak bai
"Jornal do Brasil" egunkarian baita Telebistan ere, bertako ahozkaritza dela medio egindako saioen
berri ematen digun bitartean, bertsolaritzarekiko aplikapena komunikabideetan ere zehazten da.
165 Horra hor, adibide gisa, Euskadi Irratian Joserra Gartziak eta Pello Zabaleta, besteen artean egindako
saioak.
166 "Euskal ahozko literatura aski goiz sortua baldin bada (XIV. mendeko herexak hor daude lekuko
Beotibarko guduaren kantuan) idatzitako literatura, aldiz, frango berant agertu zauku". Haritschelhar,
J. "Euskal Literaturaz" (op. cit.), 473. orr.
Literatura modernoak bereziki aberastasun miresgarri eta guztiz herrikoia den tradiziozko gordailu
horretan (ahozkaritzan) errotu nahi du". Torrealdai - Azurmendi (A.R.B. itzul.) in "La literatura Vasca
a traves de los siglos", Euskal Herria, op. cit., 478. orr.
Nahiz eta Lekuona zaharrak berak ahozko poesian erritmoa (entzumena) eta kolorea (ikusmena) bi
ezaugarri osagaitzat jo (Opera omnia - op. cit. 200-210. orr.), gaurko zenbait ikerlari ez dira horrekin
ados azaltzen.
Sarrionaindia, J. Ni ez naiz hemengoa. PAMIELA. Iruñea, 1985. Bertan zera dio:
"Koloreak? Euskaldunek beren kantuetan tono aldaketak ugaldu ez dituzten bezala, ez dituzte koloreak
sekula maitatu" (161. orr.). Antzeko pasarte ugari dugu. "Euskal literaturaren historian ere, pintura
bezala, harrigarria da zer sentsualitate eta imaginazio guti agertzen den, eta zer kolore guti"... eta
abar.
Ezizenez kaleratu den Joannes Beltza batek, ordea, halaxe diosku polemika honetaz (EGIN, 1985.eko
Azaroak 6, 21 orr.): "Koloreen inguruan oso gogoeta urriak egin dira euskaldunon artean, egia da.
Baina horrek ez du esan nahi koloreak ezkutuan hor ez dirauenik. Koloreen mundu misteriotsu hori,
batez ere, inkoszientearen eremu iheskorrean gerizatzen bait da".
Erritmoaren erabileran adostasuna dagoen bitartean, ikusmenari dagokion arloan (koloreei buruz) ez
du ematen bateratasun asko dagoenik.
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MENDEBALDEKO KULTURAREN BARNEKO
GATAZKA ETA IDAZKERAREN ESKOLA

«Idazkeraren aipamenetara helduta, Theuth-ek esan zuen:
"Ezaguera honetxek, Errege, egiptiarrok jakintsuagoak egiten dituen neurrian
beraien memoria ere landuko du".
Beraz, jakintza eta memoriaren sendabidea dugu aurkikuntza hau.
Besteak (Thamus jainkoak) erantzun zion:
-"Theuth, arteen aurkitzaile trebea, batzuak artearen aurkikuntzei izana emateko
gauza diren bitartean, besteak, berriz, erabiliko direnentzat zer-nolako neurritan dituzten
onuragarri ala kaltegarriak jakiteko gauza dira. Orain, zuk zeuk, hizkien aita gisa,
beraiengan duzun maitasunarengatik, haiek egiten duten emaitzaren alderantzizkoa
adierazterik izan duzu. Zeren aurkikuntza honek memoriaren lanketarik eza dela medio,
ikasten duten animengan ahaztura sortuko bait du.
Gizakiek, idazketa horretan ezarriko duten fedeagatik, kanpotik etorritako ikurren
oroimenez nozituta, ahaztu egingo dute barne-barnetik sortzen den ahalmena. Horrela,
idazketa ez da memoriaren sendagaia bera, zeure aurkikuntzaren oroimen soila baizik.
Azalezko jakintza baina ez benetako ezagutza eman omen diezu zeure ikasleei.
Hauxe dela eta beharrezko prestakuntzarik gabe gauza askori buruz zerbait
entzunez asko ezagutuko dutela antza emango du, ezjakin nazkanteak badira ere.
Jakintsuak izan ordez jakintzaz harrotzen diren gizakiak egiteagatik, zitalak besterik ez dira
izango".»
Platon, Fedro 274 (e), 275(a) eta (b) Instituto de Estudios Políticos, Madrid 197).
Luis Gil-ek egindako argitaraketa elebidunetik hartua. A. R. B.k euskaratua.
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Ikusten denez, sartaldeko kulturaren liskarrari buruzko (barrengo eta kanpoko
memorien artekoa, alegia) testu zaharrak ere egon badaude.
Goian aipatutakoan Platon-ek Sokrate-ren ahotan ezartzen du bi jainko haien
arteko eztabaida. Badirudi Platon-ek berak asmatutakoa dela sasi-mito hau, eta honek,
Platon idazketazale amorratua izanik, indar gehiago ematen dizkie testuan agertzen diren
eritzi kontrajarriei eta aho-kulturaren aldekoei bereziki.
Dena dela, gatazka hori mendez-mende hasiko da hedatzen gaur arte. Idazkeraren
historilarien artean aski ezaguna den Gelb-ek, lehen aipatu bezala, esango digu honetaz:
"Gizakia animaliarengandik hizkuntzak bereizten duen legez, basa-gizakia eta
gizaki zibilizatuaren arteko bereizketa idazkuntzan datza" (A.R.B. itzul.)167.
Eta egia esan, nahiz eta batzuren eritziz aho-hizkuntza eta beraren idazketa zutabe
berberetik abiatu, hemen behin eta berriro adierazi den bezala, idazketarekin batera bi
motatako iraunkortasunak hasten dira bereizten kulturetan.
Gauzak horrela izanik, idazketaren zibilizazioko osagai batzu iraunkortasunaren
arauera esplikatzen diren bitartean, beste batzu, berriz, bereizketa horren ahalmenean
izango dute oinarria (basa-kultura eta zibilizazioa). Are gehiago, bi ikuspegiak izango
ditugu beharrezkoak kultur azterketan murgiltzeko.
A) Behin betirako, alde batetik, argi eta garbi utzi beharra dago, aho-hizkuntza eta
idazketaren arteko bereizketa nabaria dela. Bien artean nolabaiteko interferentziak (batak
bestean eragina edukiaz) badaude ere, honek ez du esan nahi bakoitza bestearen ikusmira
soiletik ulertu eta laburtzerik ez dagoenik.
Historikoki, genesian zein bilakaeran, bi prozedura ezberdin dira. Bigarrena
(idazketa), alfabeto fonetikoa erabiltzen hasi zenez geroztik batik bat, lehenengoaren
ondorio eta islada badirudi ere, funtsean nahiz jatorriz, nahiz eta garapenean (barneko
historian eta erabiltzen dituen zirkuituetan) erabat berezia dugun.

167 Gelb, I.J. Historia de la Escritura. Alianza. Madrid, 1976. (ingelesez, University of Chicago Press,
Chicago, Illinois, USA, 1952).
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Arazo hau argiago azaltzen zaigu ikur-idazkeretan edota era ideografikoetan,
zeintzuetan izkribatzen denak ez bait du izan behar erlazio zuzenik aditzen denarekin.
Baina modu fonetikoetako idazketa ahozkoaren islada berbera dugula pentsatzea ere,
guztiz joera laburkorregia litzateke.
Idazkeraren poderioz, harreman hori nolabait finkatu arren, erreflexu gisa
irudikeriaren itxura besterik ez du egiten.
Jadanik babiloniera zaharrean idazkeraren eta ahozko-mintzairaren arteko
bereizketa handia zegoen eta urteak joan, urteak etorri, ez du ematen benetako erlazio osoa
dagoela baiezta genezakeenik. Arabiera, ingelesera edota alemaniera eta frantsesa bera,
ezberdinak ditugu arlo honetan hautatutako ortografia bera askotan nahiko halamoduzkoa
izanik.
Etimologikoki, bederen, izkiriatu aditzak ez du entzumenarekin inolako lotura
zuzenik. "Scriber"ek, latinez, marraztu esan nahi du edota grabatu, zehazkiago.
Era berean uler zitekeen alemanieraz "schreiben" zein ingeleseraz "scribe",
"inscribe" etab.
Grekeraz izkiriatzeak (gráajein) esanahi berdintsua zuen. Nolabait alemanieraz
"kerben" nahiz ingeleseraz "to carve".
Edonolaz ere beti ekintza higierazle bati, edo gehienetan ikusmenari lotuta azaltzen
zaigu. Idaztea margolaritzarekin parekatzea, errazagoa dugu entzumenarekin baino, jakina.
Bestalde, P. Xarritoni esker, miatzerik izan dugu "idatzi" aditzaren sabindar euskaletimologia, J.M. Altzibar-ek bere "Nazioa eta Hizkuntza" artikuluan (Euskera 1981-I-)
ondo argitzen digun modura.
Dirudienez, Mogel-en Peru Abarka-n agertzen da lehendabizikoz "iratzi" hitza.
Beraren edukiari buruz bi ikuspegi kontrajarri ditugu. Aita Villasante-k lotu edo atxekiaren
esanahia ematen dion bitartean, Federiko Krutwig-ek ehundu adierazi nahi duela dio. Kasu
guztietan, halere, entzumenarekin bidezko erlazio zuzenik gabe.
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Hizkuntza erromanikoetan, berriz, italierak zein gaztelaniak antza nabaria omen
dute aipatutako mintzairaren bi ereduen artean. Txekerak, ostera, dituen bereizketak higatu
nahian edo, zeinu diakritikoak sartu izan ditu bere ortografian. Euskarari dagokiona ondo
asko laburtzen digu Txillardegi-k bere Euskal Fonologiaren hitzaurrean:
"Euskararen ortografiaz erruz agertu da azkeneko urteotan. Euskaltzaindiak
prestatu duen Euskara Batuak, bestalde, hizkuntza idatzia izan du helburu; ez ahozkoa.
Hitz batez, izkribuzko euskara batzen eta finkatzen ari bada ere, ahozko euskara
inoiz baino okerrago dago gaur"168.
Edozein hizkuntzatan ere bereizi beharra dago aditzen dena eta irakur edo idazten
dena (entzumena-ikusmena).
Bereizketa honek, gainera, ondorio funtzionalak baditu, zeren, idazkera dela medio,
aho-hizkuntzak ez omen bait dira garatu169.
B) Nahiz aipatutako interferentzia eta noziketak egon, bai idazkerek eta bai
ahozkariek ere beren iraunkortasun berezkoa dute.
Nekez aplika daitezke, halere, bata eta bestea kontutan hartu gabe. Honetaz, behin
eta berriro aipatutako P. Zumthor-ek honelaxe dio:
"Egungo ikertzaileen ustez, gisa honetako dikotomia bat ez daiteke, oro har,
teoriaren mailan sostenga (...) zeren gizarterik gehienetan biak elkarren bizikide bait dira
eta aro bakoitzean elkarrekin lankide bait dira ahotsaren eta idatziaren gizonak"170.
Hala eta guztiz ere, "gaur egungo ikuspegi" horiek hementxe jorratu izan arren171,
ikaskintza edota aprendizaiari dagokion arloan sakontze handiagoa mereziko lukete. Hona
hemen.

Idazkera-Ahozkoa: Ideia-Erritmoa
168
169
170
171

Txillardegi. Euskal Fonologia. Ediciones Vascas. Donostia, 1982.
Bloomfield, L. Langage. University of Chicago Press, 1984. 292. eta hurrengo orrialdeetan.
Zumthor, P. "Ahotsaren iraunkortasuna". Unesco Albistaria, 9., 1985. 5. orr.
Ikus "Gaur egungo ikuspegiak" izenburua daraman atala.
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Ataltxo honen mamikuntzarako, aitortu egin behar dut, Madril-go Complutense
Unibertsitateko Katedraduna den Agustin Garcia Calvo-rengandik jasotzerik izan dudan
laguntza172.
Berak jorratutako ildotik, beraz, asko lirateke gai honetaz egin zitezkeen
zehazkizunak, baina honako lantxo bati dagokion bezala, ahal den neurrian laburtzen
saiatuko naiz.
Ikuspegi honetatik, bi dira bereizten diren memoria-motak, eta horien arauera,
mintzaira eskuratzeko bideak eta baita aprendizaietarako ardatzak ere.
1) Memoria baten oinarrian, ikusmena bide dugu. Honako memoria hauetan
eskuratzen diren ezagutzak, beraietaz sortutako ideien bidez oroitzerik badaukagu. Hau da,
memoria arautzailea dugu, sistematikoa, noetiko eta erabat konszientea. Askotan
inteligentzia orokorrarekin parekatzen da.
Lortutako informazioa berreskuratzeko, berriz, sailkatzeko erabilitako sistema
abstraktuaren bidez ibili behar da; beraz, antza edo laburpena dela medio.
2) Beste memorian entzumena dugu zutabe. Zentzubidezkoa izanik, ez du jasotako
informazioak sailkatzeko halako sistema arautzailerik, guztiz hipo-noetikoa da, erritmikoa,
aldakorra, oharkabea. Ametsen isurien egituraren arauera eginda dagoela pentsa liteke.
Sentsibilitatearekin alderatu ohi den neurrian, artisten "berezko doain" gisa ulertua
izan da.
Ahozko-adimenaren aurkako bere mekanismoa, espaziozkoa dateke. Hau da,
informazioa gogora eraztea, zegokion tokiaren arauera, jakintza dena zerrenda bat balitz
bezala.

172 Garcia Calvo, A. Del Lenguaje (I). Lucina. Madrid, 1979.
Garcia Calvo, A. De la Construcción del lenguaje (II). Lucina. Madrid, 1983.
Garcia Calvo, A. Historia contra tradición. Lucina. Madrid, 1983.
Irakurketa hauez gain, niregan eragin handia izan dute baita ere, "Eskolarra ez den Hezkuntza"
1985.eko azaroan Donostia-n eratutako jardunaldietara berak ekarritako ponentziak ("Pentsamendu
Erritmikoa eta Eideatiboa") eta nik neuk berarekin azken bi urtetan zehar egindako elkarrizketek.
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Esanak esan, ildo honetatik doazen ikertzaileek, gehienek behinik behin, binomio
honetara bildu dira, antropologia edota kulturen azterketak direla medio. Garcia Calvo-ren
kasuan, adibidez, geure zibilizazioaren kontzeptualizaziorako memoria ideatiboa versus
historia eta memoria erritmikoa versus tradizioa173 erabili genitzake.
Ostera, bi memorien izatea bera, gauza guztietan bezala, normaltasunetik at dauden
salbuespenetan argi eta garbi edonork froga lezake; zeren eznormalak, azken finean,
memorien arteko oreka apurtzen duenez, bietako bat erakusten bait digu, era garden batez.
Hauxe da, eta ez besterik, jende zaharra, afasiko, itsumenez nozituta edo berritsupatologikoengan froga daitekeen gauza174 . Zaharrak "memoria hurbila" galtzen
doazenean, beraien "urrutiko memoriak" (artxibo ideatikoa) oraindik bizirik bezain
erabilgarri dirau.
Gauza berberak gertatzen zaizkie edozein traumarengatik oroimena hondatuta
daukatenei; oroimena ondo dagoen bitartean, traumarekin zerikusia duten gauzak, ez dira
gogoratzen oharrez eta oharkabean, (bizikeren elkarketa dela medio) memori mota batek
(paralelokoak) edo besteak (seriekoak) hutsunea dena argitu arte.
Normaltasunean, berriz, bi memoriak batera doaz konbinazio-oreka ezberdinetan.
Are gehiago, memoria bakoitzari garunaren alde bat dagokiola gogoratu beharko
genuke175, hemisferio menperatzailean ideatiboa egonik, menpekoan erritmikoa dena
kokatzen den bitartean.
Azken hau, jakina, oro har esateagatik, zeren eta menpekotasun osoa existitzen ez
den legez, halako kokapen garbia erreferentzitzat besterik ez bait da hartu behar.

173 G. Calvo. Historia contra Tradición. Op. cit., 13. orr.
"Beraz bi memorien arteko bereizketa hau, lehen gizakiari buruz hitzegiterakoan aipatuta,
komunitate, talde eta herriak deitzen ditugun egitura-mota guzti haietarako bidezkoa delakoan nago"
(A.R.B. itzul.)
174 Afasikoen arloan bereziki aipagarria da Lore Erriondo Korostola irakaslea egiten ari den lana, nahiz
eta bere Doktorego Tesiaren oinarria izateagatik, oraindik argitaratu gabe egon.
175 Changeaux, J.P. El hombre neuronal. Espasa-Calpe. Madrid, 1985. L'homme neuronal, Arte'me
Fayard. 1983.
Era berean, berrikusi besterik ez dago "Ezagutza-Jakintza eta beraiez jabetzeko bidea" deritzan atala,
zeinetan behar diren zehazkizunak bertan azaltzen diren; zer-nolako ildotik aipatzen ari den hemen ez
dago errepikatzerik.
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Propioki gizaki nahiz gizartearengana memori ahalmena, bereizketak eta guzti,
batera doa. Horrela musikan bertan doinu bat gogoratzerakoan, bi memori motek hartuko
dute parte, mintzaira edo dantzaren arloan bezala.
Hala eta guztiz ere, lehenago ahozkoa-idatzizkoa binomioarekin esaten genuen
bezala, erritmozko-ideiazko memoriak barneko mekanismoak bereiziak dituzten eran,
beren trasmisiorako zirkuitu ezberdinak erabili ohi dituzte, eta hau da, agian, lan
honetarako gehien interesatzen zaiguna.
Baina esandako hau behar den neurrian zehazteko, daramagun laburtasuna galdu
gabe, definizioetara jotzea ezinbesteko bidea dugu176. Horrela esan genezake, eideatikotzat
eman genezakeen aprendizaia "jakina ikastea" esaldiak definituko lukeela. Hau da,
beharrezkoa den distantzia dela medio, bere muga zehatzak dituen ikaskintza konkretu
baten hedakuntza.
Zientzian (Matematika nahiz Fisikan), teknologian edo artean (margolaritzatik
musikaraino) aldez aurretik ikasi behar dena isolatzen bada, berdin da zeini aplikatzen
zaion kasu honetan azpimarratu nahi dena, bitarteko eta prozedurak besterik ez direlako.
Jakintza berezi bat gorpuzteko, horretaz jabetu nahi duenak, bertatik urratsez-urrats zer-nolako bideari ekin behar dion azalerazi nahi den bitartean, "aprendizai
ideatiboa" dugu.
Prozedura honen garapenean, eta beti abstrakzioen bidez, ikasketa-plangintzak
sortzen dira erizpide nagusi baten magalean: sinpletasunetik korapilatsuagoa den beste
guztietara.
Bigarren era definitzeko berriz, "jakiten ikastea" lotura erabilgarria dugu, edo
hobeto adierazteko, "eginik ez dagoen jakintza batez (beraz, praktika hutsa) jabetzeko
errepikapen-praktikak".

176 "Definizioa zoragarrizko bidea da. Esanahi lanbrotsu batetik abiatuz, ezberdintasunaren botere
zorrotzez baliatuz eta etimologiak duen argitasun ekibokoa dela medio, hitza bereizten duen esanahi
zuzen (eta hitzari berari bereizketaren indarra emanik) batera heltzea". (A.R.B. itzul.). Chatelet, F.
Cronique des Idees Perdues, Stock. Paris, 1981. 56. orr.
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Agerian dagoenez eta lehenengo eran ez bezala, modu honetan praktika da
bidezkoa den guztia. Ez dago hemen "ezagutza"rik, hau da, ezagutu behar den zerbait eta
horretarako prestatutako didaktika berezirik.
Aitzitik, jakintza urtuta dago praktika batetan eta praktika hutsa dela medio
eskuratzen da177.
Inolaz ere zehazturik ez dagoen ikasketa-prozedura hartan zerbait zehaztera heltzen
bada (praktika konkretu baten irakaskuntza edo), beti orokortasunetik abiatzen da,
sinpleenetara iristeko.
Beraz, bi kultur mota ditugu hauek. Batetan, "ezagutza" badago, eta berarekin
batera, "aprendizai eideatiboa". Bestean, berriz, "jakintza praktikoa" eta horretaz jabetzeko
beharrezkoa den "murgilketa" edo zentzubidezko ikaskintza"178.
Eta denboraren joanaz "ezagutza" eta "eideatikoa" badira, indartzen direnak
direnez, ez genukeen ezer ulertuko, hori guztiori bai idazkerarekin (erabiltzen den eran)
baita zientziekin ere (aplikatzen diren edukietan) soil-soilik parekatzerik izango bagenu.
Garcia Calvo-k berak gogora erazi nahi digu, irakur eta idazteko trebetasuna, zein
Filologia edota Gramatika, "tradiziozko" aprendizaiak izan daitezkeela. Hau da
"zentzubidezkoak", errepikapenaren gain eraikiak, "erritmozkoak" azken finean179.

177 "Demagun mugarririk gabeko zelaia badagoela. Akaso nekazari batek aldamenekoari bisita egiterakoan
hutsa egingo al du? Joan ezkerretara eta basotxo berde baten bukaeran segi zuzen intxaurrondoraino,
harrizko hesiari jarraitu eta behean, zuhaitzen artean aldamenekoaren teilatua ikusten da. Galdera bera
ez da planteatzen. Erantzuna ikasten da, ikusten, hitzegiten edota ibiltzen ikasten den bezala(...)
Horrela (arrantzaleak) zihoazen S.Pedrora: Sartaldeko eguzkirantz jo algak ikusten diren bitartean,
gero ezkerretara, pittin bat besterik ez, eta dena urdina bihurtzen denean, ez dago okertzerik, bertan
Marsopleek maitatzen dituzten lekuak bait daude, iparralderantz gogor jotzen duen goaia azaltzen da.
Gero haizea hasten da, olatu txikiak eta lehenengoz area hasten da agertzen (...).
Esaten zuena haurtzarotik zetorkion, ez zuen inoren ahotik ikasi zeren eta bere bi patroiek ez zuten
ezer ere esaten (...).
Egun hartan jakintza bat ikusi nuen hiltzen".
(A.R.B. itzul.)
Serres, Michel. "Realidades" Doce lecciones de filosofía. Granica. Barcelona, 1983. (Douze leçons
de Philosophie. Le Monde. Paris, 1982)
178 Alquié, F. La Conscience affective. Vrin. Paris, 1979.
"Conocimiento y afecto". Doce lecciones de filosofía, lehen aipatutako liburuan:
"Ez dago ezagutza eta jakintza nahastu beharrik" (A.R.B. itzul.). 16. orr.
179 Garcia Calvo, A. Historia contra Tradición, aipatutako liburuan, 325. orr.
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Ez da, beraz, garatutako bereizketa hau eskematikoki har daitekeen zerbait. Are
gehiago, giza-zientzietako beste arloetatik (Semiotikatik bereziki) antzeko binomioa landu
izan bada, bertan dagoen sakontasuna aurkitzeko izan da180.
Sobietarren semiotikan, adibidez, kultura komunikazioa besterik ez dela
kontsideratzen denez181, kulturaren baitan agertzen den guztia (heziketa barne), testu
baten modura ikertzen da. Horrela, "aprendizaia erritmikoa" deitutakoari, "testuzko
kultura" deritzote, eta "eideatikoa" denari, ostera, "gramatikazko kultura".
Honekin Tartu-ko eskola deritzanak182 , bereiztu egin nahi ditu Hizkuntz
Pedagogian "murgiltze" gisa ezagutzen den bidea183 (aprendizai mota guztiei aplikaturik)
eta arauturik dagoena. Beste hitz batzutan esanda, "formarik gabeko heziketa" eta
"hezkuntza formala".
Arazo honetaz, sobietar semiotikariek gaztelaniaz argitaratuta daukaten liburu
bakarrean honelaxe diote:
"Kultura batzuek beraien burua kontsideratzen dute, ohituren ereren, aztarnen eta
testuen (kontuz!, "testua" sobietar semiotikaren esanahian) batuketa gisa; besteek, berriz,
arau eta normen egitura bezala.
Lehenak adibideen bidez ikasitako portaeran emaitzak dira. Kulturaren oinarria
testuen batuketan datza. Adierazpenen bidezko testuzko kulturak dira.
Bigarrenek metatestuetan oinarritzen dute kultura. Edukietara doaz. Legea
azpimarratzen da. Gramatikazko kulturak ditugu" (A.R.B. itzul.)184.
180 Rodriguez Bornaetxea, F. Bertsolaritza, formarik gabeko heziketa. UHU-ko HEZI. Bilbo, 1983, 33.
orr.
181 Kultura = Komunikazioa dugu antropologiazko azterketa batzuren baieztapena (M. Mauss, C. LéviStrauss etab.)
A.J. Greimas-ek Sémiotique et Sciences sociales, Seuil, Paris, 1976 delakoa argitaratu zuenez
geroztik, ez dirudi azken hori hain mekanikoki mantentzerik dagoenik.
182 Lotman, J. Tipollogia della Cultura. Bompiani. Milan, 1975. "La cultura e il suo insegnamento
come caratteristica tipologica" izenburudun artikulua bereziki.
183 "Murgiltzea" esaten zioten, hizkuntzak ikasteko haur batek bere ama-hizkuntzaz jabetzeko egiten
duen bidearen errepikapenari. Hau da, ezer jakin gabe eta beste hizkuntza bat besterik ez dakiten
guztien artean buru-belarri sartu.
Gehixeago sakontzeko, Feli Etxeberria irakasleak "Ingurune desberdinetako haurren euskara
mintzatua" izenburupean EHU-ko Filosofi eta Hezkuntz Zientzien Fakultatean aurkeztutako
Doktorego Tesia ikus daiteke.
184 Lotman, J. Semiótica de la cultura. Cátedra. Madrid, 1979. 26-27. orrialdeeetan
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Baina, esan bezala, ez dira hauek, bereizketa honetaz kezkatu diren ikertzaile
bakarrak. Aitzitik, adierazitako ildotik doazen ekarpenak, ugariak dira. Adibidez, eremu
horiek definitzeko, Eco-k "kultura hipokodifikatua" eta "hiperkodifikatua"185 direlakoak
erabiliko ditu, eta beste gauzen artean, zer-nolako arau-mailako aprendizaia dagoen
arauera. Era berean ibiliko dira P.Fabri (jendetzaren kultura eta goi mailakoa), A.Moles
(kultura mosaikoa eta sistematikoa) eta abar luze bat. Guztietan, eta inolako
mekanizismorik gabe, aipatutako binomioarekin egiten da topo: ikaskintza erritmikoa eta
ideatiboarekin hain zuzen ere, edo, beste modu batez esanda, eskolatua eta eskolarra ez
denarekin.
Azken hauek izango ditugu orain aztergai.

Eskolaren giza, materiazko eta sinboloen espazioa
Nahiz eta "formarik gabeko heziketari" buruzko atalean honetaz aritu edo, agian,
horregatik hain zuzen ere, eskola kontzeptua definitzen dituzten ezaugarriak, laburki bada
ere, zehaztu beharra dago hemen.

185 Eco, H. Tratado de Semiótica general. Lumen. Barcelona, 1977.
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Esan bezala, asko idatzi da honetaz186, beste gauzen artean definizio honetarako
(Chatelet-ek zioskunez) etimologiaren laguntza guztiz ekibokoa bait da187. Hala eta guztiz
ere, Hezkuntzaren Historia eta Teorien laguntza dela medio, eskola beraren aztarnek zein
haien garapenek dituzten ezaugarriak aurki daitezke.
Datu batzu gogoratzeagatik, oso adierazgarri izango zaigu, ezagutzen omen den
lehenengo eskolaren berri hona ekartzea.
Mesopotamiako Ur hirian (K. a. 1780. urtean) aurkitutako edduba ("oholtxoen
etxea") benetako eskolatzat kontsidera dezakegu188, bertan gauzatzen bait ziren, gerokoan
Pedagogiak zehaztuko dituen kontzeptu horiek:
1) Talde-lana:
Eskola ez da harreman partikular baten gainean eraikitako irakaskuntza. Eskolak
kolektibitatea behar du. Printze batek izandako hezkuntza, adibidez, ez da eskolarra izango.
Are gehiago, eskola bera gizarte ereduaren aldaketekin batera sortzen da, giza berregintzari
erantzun bat eman nahian. Morroi-irakaslea desagertzearen beharrak, talde lanari
jarraipena uzten dio.
186 Lan honetan zehar eskainitako aipamenez gainera, bi ekarpen-mota bereiz genitzake:
A) Kanpoko kritikak:
Soziologiko-Teknokratikoak: P.H. Coombs, E. Faure etab.
Marxista-Soziologikoa: I. Illich, E. Reimer, P. Goodman etab.
Instituzioen ikerketatik sortutakoak: R. Lourau, M. Lobrot, Lapassade, M. Foucault.
Komunikazio teoriatik ateratakoak: M. Mc Luhan, E. Carpentier eta abar luze bat.
B) Barrengo kritikak:
"Eskola modernoa", Ferrer y Guardia.
"Eskola Berria", Freinet, A.Ferriere etab.
"Movimento di Cooperazione Educativa", Barbiana, Turin etab.
"Summerhill", Neill ...
"Hamburgoko eskolak", J.R. Schmid ...
"Eskola Sozialistak", Makarenko, Suchodolski eta abar.
Ez gara asko luzatuko mota guzti hauen deskribapenaz, irakurle espezializatuak ondo asko ezagutuko
bait ditu eta espezialista ez denak, bere jakinmina asetzeko, nora jotzerik bait du (besteak beste,
Myers, E.D. La educación en la perspectiva de la Historia. F.C.E. Mexico, 1978 eta Capitan, A.
Historia del Pensamiento Pedagógico. Dykinson, Madrid, 1984), baina ekarpen guztiak izango
ditugu baliagarriak eskolaren kontzeptualizazioa garatzeko.
187 Grekerazko "Scholé"-k latinezko "otium" (gaurko "aisia") adierazten badu ere, Erroman garaiko
"Schola"z gaur egun ulertzen dena ulertzen zen.
188 Bowen, J. Historia de la Educación Occidental, 1. tomoa. Herder. Barcelona, 1976. 38. orr.
Eskola haien planoak UNESCO-k argitaratutako Historia de la Humanidad delakoan daude. Planeta.
Barcelona, 1977. 1. tomoko 518. orrialdea.
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Talde-lanen onuragarritasunen teoriak Hezkuntzaren Historian bilakatzen diren
bitartean (Quintiliano, Comenio etab), gaur egun, dudarik gabe, eskolak "araua boterearen
eragiketarako ekonomia" bideratzen duela esan genezake189.
2) Lekune propioa:
Platon-ek berak kontatzen digu Protagora-k erabiltzen zuen irakaskuntza-motan
(Sofistikan) toki jakinik ez zegoela190.
Platon-ekin berarekin, idazketa finkatzen hasi zenez geroztik, ordea (lehen
aipatutako idazkarien "eddubetan" bezala), eskolek irakaskuntza emango den lekuen
izenak hartuko dituzte. Hala nola, "Akademia", "Lizeo" edo "Jardina".
3) Denboraren jabetza:
Sumerioen adibidean azaltzen denez, eskolak denbora definitzen du. Are gehiago,
dagoen talde-lana eta eginbeharren arauera neurtu eta garatzen du.
Eskolak, gainera, denboraren banaketaren arauera bereziko dira.
4) Idazketaren erabilera:
Hauxe ez da, ordea, ikertzaile gehienak aipatzen duten ezaugarria. Eskolaren
historian erabat txertaturik azaltzen bada ere, ez dirudi, agian hain nabarmen izateagatik,
inork azpimarratu behar duenik.
Esan bezala, lehengo eskolarekin batera (hots, talde-lana, leku jakin batetan eta
ordutegi finkoz), idazketaren trasmisioa dator. Izan ere, "edduba" idazkarien eskola
besterik ez bait zen. Beraz, izkribuetan eraikitako irakaskuntza.
Are gehiago, Mendebaldeko hezkuntzaren azpimarraketarekin batera (Akademia
edo Lizeoa), idazketaren azpimarraketa bera azaltzen zaigu. Dena dela, "idazketa" hitza
adierazten denean, ez dugu soil-soilik kanpoko memoriaren jasoketa, gordeketa eta
189 Foucault, M. Vigilar y castigar. Siglo XXI. Madrid, 1978 (frantsesez, 1975). 139. orrialdean.
190 Platón, Protágoras. Pentalfa. Oviedo, 1980. 107. orr.
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berreskuraketarako teknika bat ulertu behar, errealitatearekin sortzen den harreman
ideatiboa baizik.
Horregatik, eta baieztapen honetatik abiaturik, eskolari dagozkion beste bi
ezaugarri nabari (esandakoaren ondorio zuzenak) islada ditzakegu hemen:
4.1. Edukiaren hautaketa eta haien helerazteko modu ezberdinen sistema (didaktika
deritzana).
Ezagutza, egitarau gisa, berri samarra izan arren191, didaktikak biltzen du bere
baitara aprendizaia eideatikotzat lehen jo izan duguna (ikus 2.3.1.-B).
Ildo honetatik, jakintza baten praktika konkretuarekin badu beharrezkoa den
distantzia hartzerik, horren arauera (lehen adierazitako espazio eta denbora aldagaien
banaketa dela medio) irakaskintzaren diseinuari ekiteko.
Are gehiago, bai edukiaren hautaketa, baita formen diseinua ere, irakaskuntzaren
unea bera baino lehenago (eta inoiz momentu berean) egina suertatzen da. Prozesuaren
helburuak, zein horretarako bitartekoak izango dira kontutan hartuak, baina beti
irakaskuntzaren ekintza gauzatu aurretik.
4.2. Distantziazko ikaskintza.
Eskolarekin batera Plangintza azaltzen da eta berarekin, jakina,textuinguruarekiko
tartealdea.
Esan bezala, zerbaitek eskola definitzen baldin badigu, hori bere kokapena dugu.
Baina hezkuntza ezformalaz aditua den J.Trilla-k dioskunez:
"Zeregin bakar eta alderagiletarako sortzen den espazioaren instituzionalizatzeak
zeregin horretarako gaineko espazioen ukapena besterik ez dakar" (A.R.B. itzul.)192.
Praktikan bertan, ikaskintza-prozedurak galerazten diren neurrian, eskola
(distantziazko aprendizaia) hasten da indartzen.

191 Comenio, J.A. Didáctica Magna. Reus. Madrid, 1971. (1592-1641)
192 Trilla, J. "Negación de la escuela como lugar". El Viejo Topo extra, 5. zb. Barcelona, 1979. 68.
orr.
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Era berean, eta lan honen beste zati batetan adierazten denez193, idazkera eta baita
ezagutza ere ikurren bidez (ez praktikatik, beraz) eskuratu beharra dago.
Pedagogoen arteko portzentaia handi batek, halere, eskola kontzeptualizatzerakoan,
ez dute asko hau guztiau aipatzen eta, aitzitik, beste ezaugarri batzu azpimarratzen dituzte,
hala nola, rolak (irakasle-ikaslearena) edo ikaskintzaren mailaketa edota tituluak emateko
ahalmenak, eta beste.
Aro modernoarekin batera etorri zaizkigun hauek, irakaskuntzaren egituren
hedapena dela medio, ez dirudi azken aipatutako ezaugarri hauei euts diezaieketeenik.
Egungo teorian zein praktikan, irakaslearen rola gaindituta dago erabat194, ikasketaplangintzan askotan azaltzen den (baina propio agertu beharrik gabe) hezkuntz
prozedurako osagaia besterik izan ezik. Eskolako definiziorako, beraz, hiru elementu hartu
behar dira kontutan: lekua, talde-lana eta pentsamendu ideatibo delakoaren erabilera, hots,
denboraren jabetza, plangintza didaktikoa, testuingurutik at egindako aprendizaia, eta abar.
Ezaugarri orokorrak alboratuz.
Genesi historikoan eta teoriazko edukian ez dago eskolaz hitzegiterik (Hezkuntz
zientzien eremuan batik bat), ikurren bidezko harremanak (idazkera eta) sortu arte.
Honekin ez da esan nahi, Erasmo-k zioen bezala195, eskola bakarra izkribuetan soil-soilik
oinarrituta dagoena denik, zeren eskola kontzeptu horri antzemateko, aipatutako
karakteristika guztiak, eta batera gainera, azaldu behar bait dira. Besteetan, ikaskintza
prozeduraren eredu ezberdinak izango ditugu, baina ez eskola bera196.
Dena dela, mekanikeria nahiz errazkerietan ez erortzeko, hobe da idazkeraz
hitzegiterakoan zertaz ari garen jakiteko, eta, era berean, ikaskintza-prozedurak aipatzen

193 "Gaur egungo ikuspegiak" atalean Ezarria-Orokorraren kontraesana garatzen da bereiziki.
Harrison-Callari, Né leggere, né scrivere, aipatutako liburuan.
194 UNESCO. Enfoque sistémico del proceso educativo. Anaya. Madrid, 1979.
Elkar-lanean. El maestro. EDE. Madrid, 1983
195 Erasmo, De la urbanidad en las maneras de los niños. (1537). M.E.C. Madrid, 1985.
196 "Eskola, oinarritik, testuingurutik kanpo dagoen ikasteko leku bat da. Karakteristika honi uko
egingo bagenio, eskola bera ukatuko genuke (...)
(...) Eskola bereizten duten karakteristikak batera hartu behar dira. (A.R.B. itzul.).
Trilla, J. Ensayos sobre la escuela. Laertes. Barcelona, 1985. 32. orr.
Ikuspegi honetatik, bestalde, ez dirudi U.Z.E.I.-koek proposatzen dutenaren arauera eskola deitu behar
geniokeenik "ikasgaiaren azalpenari".

Hezkuntzaren teorian egon daitezkeen arazoen jorraketa ––––––––––––––––––––––––––––– 103

direnean ahal den zehazkizun gehienak lortzeko, komunikazio eta Hezkuntzari buruzko
Teoria gisa zer ulertzen dugun adieraztea, eta hori jarraian dator.
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KULTURARI BURUZKO AZTERKETAK AHOZKOAREN
BIDEZ

Giza-zientzietarako iturburuen eztabaida oso jorratuta badago ere197, ikuspunturik
gehienetan ahozkaritzaren198 garrantzia ez du inork baztertzerik.
Lehenengo iturburu eta artxiboak, dudarik gabe, guztiz ahozkoak izan direnez gero
(egungo Afrikako GRIOTS hori besterik ez da199), giza zientzia guztietan oinarrizkoak
ditugu baliabide hauek.
Europa-ko praktika teorikoetan XVIII. menderarte ahozkaritza ezinbesteko
elementua dugu lanerako. Herodoto-rengandik Voltaire-renganaino gizartearen eta
gizabanakoaren inguruetan sortzen den diskurtso oro, ahozkotasunaren gainean eraikiko
da.
Europan bertan minorizatuak izan diren kulturetaraino joango bagina, denboraren
haria gaur arte luzatuko litzaiguke.
Hor ditugu, ba, suomitar epopeiaren sorrera (Kalevala200) edo Sobiet Batasunean
beraien epika sasi-galduei buruz egindako ikerketak201, edota, azken finean, euskal
adibidea berbera.
Izan ere, giza zientzien hasieran ahozkaria bera beti aurkitu ohi da.

197 Thompson, P. "Oral History and the Historian". History Today aldizkarian. 1983.eko ekainean.
198 "Ahozkaritza", Juan Mari Lekuona-rekin hitzegin eta gero (1986.eko Durango-ko Euskal liburu eta
Diska azokan "gaur egungo bertsolaritzaz" antolatutako mahai-inguru batetan elkarrekin aritzearen
ondorioz), "ahozko literatura"ren ordez erabiltzen dut.
Jakina denez, "Gaur egungo ikuspegiak" atalean ahokariaren inguruaren ikerketarako erabili ohi
dugun literatura hitzaren desegokitasuna aipatzen dut. Ahozkaritza kontzeptua, beraz, aipatutako
kritikaren ondorioa besterik ez da.
199 Biobaku, S.O. "Myths and Oral History". Odú aldizkariaren 1. alean, 1953.
200 Ikus Suomi-ko Turku-ko Unibertsitateko irakaslea den Lauri Hanko zein Joensuu-ko
Unibertsitateko Heikiki Kirkinen-en lanak.
201 Nalimov, V. Modelo probabilístico del lenguaje. Nauka. Mosku, 1974.
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Azken urte hauetan, ostera, ahozkotasunetik sortzen diren baliabideen erabilera
berriro ere plazaratu bada, ene ustez, giza zientziei buruzko ildo ezberdinetatik etorritako
ekarpen kritiko batzuri esker izan da.
A) Arlo honetan, "Antropologia ezarria" delakoaren eragina uka ezinezkoa da.
Bereziki aipa ditzakegu, Belgika zein Holanda-k Afrika-ko kolonietan egindako ikerketak.
Lan-era honetatik sortua dugun ahozkotasunaren ikerketa berrietan, klasikotzat jo
genezake Jan Vansina202.
Berak dioenez, ahokariaren akatsik handiena hauxe litzateke: Dokumentu gisa
harturik zer-nolako baliotasuna daukaten jakitea. Honetaz luze dihardu bere Tesian203.
Bere aburuz, eta laburki, ahozkotasunaren balio dokumentala ikuspegi
ezberdinetatik baloratu izan da:
1.- Ahokariak ez dizkigu inola ere ematen, baliogarritzat jo daitezken
dokumentuak204.
2.- Ahokaria sinesgarria izan daiteke205.
3.- Ahokariaren sinesgarritasuna ezin da neurtu206.
4.- Ahozkotasun bakoitzean ikerlariak beti egiazko zerbait aurki dezake207.
5.- Ahozkotasunaren egiazko portzentaia da, hain zuzen ere, kulturaren
ikerketetan aztertu behar dena208.
202 Vansina, Jan. La tradición oral. Labor. Barcelona, 1967.
203 Aipatutako liburuan, 20 eta 33. orrialdeen artean.
204 Van Gennep, A. La formation des légendes. Paris, 1910.
Lowie, R. "Oral tradition and History". American Anthropologist Discussión and Correspondence.
1915.
Hartland, E.S. "On the Evidential Value of the Historical Traditions". Folklore, 1914.
205 Sapir, E. "Perspective in Aboroginal American Culture". Selected Writings of Edward Sapir in
Language. Berkeley, 1949.
Dixon, R.B. "Primitive American History". American Anthropologist, 1915.
206 Ildo honetan kokatzen da Alemania-ko ikerlari multzo haundi bat: Van Bulch, G; Schmidt, W;
Graebner, W.
207 Beier, H.U. "The Historical and Psicological Significance of Yoruba Myths". Odú, 1955.
208 Mercier, P. "Histoire et légende". Notes Africaines, 1950.
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6.- Baliagarritasun honetarako ohizko iturburuekin konparatu beharra dago.
Azken hau dugu, oro har, Vansinak berak proposatzen duen bide-gurutzea.
Ildo honetatik doaz, halaber, Polinesia-n zein bertako kulturetan aritu diren IparAmerika-ko antropologoak (M.Mead, H.Roive, E.Sapir eta abar).
B) Inglaterrako historilari berriak, ordea, gogor azaldu dira azken bolada honetan
ahozkotasunaren alde.
Essex Unibertsitateko P.Thompson-en inguruan sortu berria den ahozko historia
deituriko metodologiak, giza zientzi guztietan elkarrikuska zuzenaren beharra aldarrikatzen
du

209.

Ikerketarako iturburuei buruzko ikuspegi hau gero eta ekarpen gehiago biltzen ari
da. Thompson bera210 , Fraser 211 eta anglo-sajoien artean osatutako abar luze bat:
R.Moore, T.Hareven, T.Rosengarten, R.Samuel, ...; Quebec-eko L.Bérnier, I.Perrault eta
R.Robin; Paris-ko (VII eta C.N.R.S) I.Bertaux-Wiame, M.Pollack, A.Borzeix, M.Maruani
eta Provence-ko M.C.Taranger, A.Roche, P.Joutard,...; Salzburg-eko Unibertsitateko
G.Botz, F.Schneeberger; Gent-eko Unibertsitateko D. Wiliems; Cracow-eko B.Misztol
eta J.Wasilewski; Barcelona-ko M.Vilanova, A.Monjo, C.Borderias ... eta abar.
Ahozko historilari deitzen diren hauek, elkarrizketaren transkribaketa zuzenen
gainean eraikitzen dute beren lana. Are gehiago, askotan historilariaren lana elkarrizketa
eta, besterik gabe, bere transkripzioa dela diote.
D) Hirugarren atal batetan, "Ezagutzaren Soziologiaren" barnean koka daitekeen
"biografiazko metodoa" dugu. Ildo honetatik lana egin dutenen artean, italiarrak ditugu,
F.Ferraroti 212 bereziki .

209
210

211
212

Romero Moliner, S. "La historia en las culturas negroafricanas". Cuadernos de Estudios Africanos,
1947.
Ikus Debats aldizkariko 12. alea. Valencia, 1985.
Thompson, P. The voice of the Past. Oxford University Press. Oxford, 1978.
"Des récits de vie a l'analyse du changement social". Cahiers Internationaux de sociologie". LXIX,
1980.
Fraser, R. Recuérdale tú y recuérdale a otros. Crítica. Barcelona, 1972.
Ferraroti, F.- "Acerca de la autonomía del método biográfico". Elkar-lanean. Sociología del
conocimiento. F.C.E. México, 1982.
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Aipatutako lehenengo atalekiko harremanetan badago ere, "biografiazko metodo
soziologikoak" ez du, soilik, iturburuari buruzko polemika plazaratzen, horretaz gainera
jakintza-motak eta beraiei buruz mamitzen diren diskurtsoak ere kritikatzen bait ditu213.
Biografiaren bidez gizarteari buruzko "sintesia" aurkitzen da214 . Hau da,
gizarterako bidean inolako hurbilketa ideologikoa (susmoaren gain eraikitzen dena) egin
gabe, gizakiren batek gizarte batetan bizi duena azal erazi.
"Bizikeren historiek" soziologiak beharko lukeen egokitasun bati ekin bide diote.
Egituretan sustraiak dituen zientziaren bat egitearen ordez, "Giza zientzietako bidegurutze
teoriko zein metodologikoan dugu biografiazko metodoa bera"215.
Ikerketarako beharrezkotzat jotzen den "distantziari" egindako kritikaren ondorioa
izanik216, elkarrizketa zuzenaren gainean mamitutako metodologia hau, nolabaiteko
"revival"-a bada ere (Ferraroti-k -sic-), giza zientzien arlorako irtenbide bakarrenetarikoa
bihurtzen zaigu.
E) Katalunia-n egiten den Hezkuntzaren Historian, ordea, aipatutako hiru ikuspegi
hauek (Antropologia, Historia eta Soziologiatik datozkigunak) beste era batez hornitzen
dira, azterketa pedagogikoa dela medio.
Katalandarren artean, behar bada, irletako ikertzaileak izan daitezke, era honetan eta
herri kulturen sakontasunean lanik gehiena egin dutenak217.

213

214

215
216
217

Ferraroti, F. Tratatto di sociologia. Utet. Torino, 1968.
Ferraroti, F. Storia e storie di Vita. Laterza, Roma-Bari, 1981.
Bruzzone, A.M. Ci chiamavano matti. Einaudi. Torino, 1979.
Callari Galli, M. Le storie di vita. E. Ricenche. Roma, 1966.
Campelli, E. "L'uso dei documenti e della storie di Vita nella ricerca sociologica". Elia, 1977.
Crespi, P. Storia e sociologia. Celuc, Milano 1974.
Macioti, M. "Discussioni sul methodo biografico e sulla secolarizzacione". La crítica sociológica
aldizkarian, 47. alean.
Honetaz, zenbait eritzi oso interesgarri plazaratu ziren "Cahiers internationaux de sociologie" LXIX,
1980. Bereziki:
Balan, J. - Jelin, E. "La structure sociale dans la biographie personelle". 269-289. orrialdeetan.
Bertaux, D. "L'approche biographique. Sa validité méthodologique, ses potentialités".
Ferraroti, F. "Acerca de la autonomía del método biográfico" op. cit. 127 orr.
Gilli, G.A. Cómo se investiga. Avance, Barcelona 1971.
Dudarik gabe aipatu beharrekoak ditugu "Universitat de les illes Balears" delakoan irakasleak diren
Gabriel Janer, B. Sureda, J. Vallespir eta J. Miralles i Monserrat, besteen artean.
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Heziketatzat uler daitekeen jakintza eta ezagutzaren trasmisiorako prozeduren
azterketarako orain arte esandako guztiari, pedagogo hauek, erabiltzen den hizkuntzaren
garrantzia eransten diote218. Gainera, giza zientzietan erabiltzen den ikerketa-moten
baldintza epistemologikoak berrirakurtzeaz gainera219, eta taxonomiazko lan ugari egin eta
gero220, Pedagogiaren lanerako baliabideak izan daitezkeen elkarrikuskak ere bildu eta
eskaini dituzte221.
F) Elkarrizketarekin hain harreman estuak izan gabe, baina funtsean hemen
aipatutakoan erabiltzen den ildoan barrena sakondurik, aho-hizkuntza eta pentsamenduen
(gizartearena eta gizakiarena) arteko erlazioak aztertzen dituen ezin baztertuzko zenbait
ikuspuntu dago, hala nola,
1.- Sobietar psikologia: A.R. Luria, A.N. Leontiev, G.S. Kostiuk, D.N.
Bogoyavalensky, N.A. Menchinskaya, L.V. Zakov, B.M. Tenplov, L.S. Vygotsky
etab.222
Dokumentu ahokariak duen esanahia, ezin da eskuratu beste dokumentu-motaren
bidez. Intelektuzko eragiketak, gainera, ezberdinak izango lirateke, erabiltzen den
hizkuntza-klasearekiko erlazio zuzenean (Luria).
Ahokariaren ahalmen sortzaileak, berriz, gertakizunei buruzko informazio oso
diferentea eman bide du (Vygotsky).
2.- Etnometodologia. Haseran "ezagutzaren teoria" edo "erabakiaren metodo" bat
besterik ez zena, pentsamenduaren prozeduren azterketetan ahozkaritzak duen garrantzi

218 Janer Manila, G. Cultura popular i ecologia del llenguatge. CEAC. Barcelona, 1982.
219 Sureda, B. Vallespir "Anotaciones sobre la História de l'Educació i la la cultura popular". V
Jornadas d'História de l'Educació als paisos Catalans. Vic, 1981.
"Un proyecto de Investigación utilizando los testimonios personales".
220 Vallespir, J. Estudi axiológic del refranyer mallorqui. La funció educativa dels proverbis. Tesis de
licenciatura. Universidad de Palma de Mallorca, 1981.
Els nostres arts i oficis d'antany. 4º Tomo. Palma de Mallorca. Museu la Porcíncula. 1980-1983.
221 Miralles i Monserrat, J. La história oral. Cuestionari i guia didáctica. Moll. Palma de Mallorca,
1984.
222 Luria, A.R. Lenguaje y Pensamiento. Fontanella. Barcelona, 1980.
Luria, A.R. Lenguaje y Conportamiento. Fundamentos. Madrid, 1984.
Luria, Leontiev, Vigotsky. Psicologia y Pedagogia. Akal. Madrid, 1979.
Vigotsky, L.S. La imaginación y el arte en la infancia. Akal. Madrid, 1982.
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dokumentala azpimarratzea besterik ez du egin. A. Garfinkel-ek223 gizabanako zein talde
txikiengan eta Instituzionalistek224, jarraipen gisa, talde haundienetan, ahoz-aho jasotako
informazioaren gainean eraiki dituzte beren metodologiak.
Pedagogiaren arloan, jakina denez, metodologia hauek instituzionala deritzan
azterketa bilakatzen dira225 . Ikuspegi honetan, ikaskintza-egituretan bereizteko
funzionatzen duten jario guztietan (burokrazia, energiak, arauak eta abar) ahozko
jasoketaren bat egin behar da beti.
3.- Euskal kulturaren ikerketan, zorionez, aipatutako metodologien jarraipen
zuzena egiten ez bada ere, ahozko dokumentuaren beharra edonon eta edonorengan
agertzen da. Adibidez, ahozko produkzioaren arloan langile porrokatua den Joxemartin
Apalategi-k honelaxe zioskun:
"Herriak bere historia beste modu batera esaten digu. Historia kontaketa modu hau
bere kanta zaharretan eta koplatan ere agertzen zaigu... Historia aristokratikoa
dokumentuetan edo idatzietan oinarritua den ezkero, historia idatzia diot"226.
Prozedura honek ("Historia kontatua eta historiagabeko kontzeptuak" bere
hitzetan) geure kulturaren azterketarako klasikoenak (J.M.Barandiaran eta M.Lekuona
besteen artean) jorratutako bideari ekiten dio227.
223 Garfinkel, A. Studies in Ethnomethodology. Polit Press. Los Angeles, California, 1967.
224 Elkar-lanean, Arguments Ethnométhodologiques. Dactylo Sorbonne. Paris VI, 1984.
Kurioski Frantzia-n nahiz eta pedagogo talde handi bat G.Lapassade-ren inguruan bildu (Paris VIII),
etnometodologia erabil nahiean Garfinkel-i buruz frantsesez dauden argitalpen guztiak "piratak"
ditugu.
Egun, Pedagogiaren arloan batik bat, etnometodologiaren ikuspuntuak Europa guztira Frantzia-tik
bertatik zabaltzen ari diren bitartean, teoria honen aztarnak errazago eta ugariago aurkitzen dira
italieraz frantsesez baino.
Dena dela, eta guztiz "ofizialak" ez badira ere, frantsesez ere egon badira argitalpenak.
Marty, R. "Semiótica de la etnometodología". Estudios Semióticos aldizkariaren 9. zenbakian,
Barcelona, 1986, 28-37. orr.
225 Elkar-lanean. El Análisis Institucional. Campo Abierto. Madrid, 1977.
Michaud, G. Análisis Institucional y Pedagogia. Laia. Madrid, 1975.
Lapassade, G. Autogestión Pedagógica. Gedisa. Barcelona, 1977.
Laplautine, F. Las Voces de la imaginación colectiva. Gramica. Barcelona, 1977.
226 Apalategi, J.M. Historia gabeko historia. Entsaio etnologiko historikoa. Eusko-Ikaskuntza. Zarautz,
1980. 210. orr.
227 Azkue, R.M. Euskaleriaren yakintza. Espasa-Calpe. Madrid, 1945.
Barandiaran, J.M. Obras completas. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1981.
Lekuona, M. Idatz-lan guztiak. Kardaberaz. Vitoria, 1978.
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Ez da hau, ordea, batzuren ustez gaurko euskal-antropologiak egin beharko
lukeena:
"Kolonialismo denboretan misiolari eta administradoreek ikerketa ugari egin
zituzten natiboen ohiturak ezagutzeko; eredu bezala har daiteke, ingelesek 1874. urtean
osatutako kuestionario orokorra; gure artean, Barandiaran-ek osatutako galdekizuna ibili
izan ohi da eta ibiltzen oraindik ere. Zer esanik ez, konpilatze lan hau guztiz da
beharrezkoa, baina gaur egun, benetako lan antropologiakoaren atarian gelditzen da lan
hori"228.
Dela ala ez dela, baina egon badagoen seinale. Zeren eta gure kulturgintzan
ahozkoari horren garrantzi handia ematen baldin bazaio, "de facto" dauden iturburuen
artean bera inportantenetarikoa litzateke.
Euskal literatura sorrera berantiarrak, diglosiaren garapenak, hizkuntzen
pragmatika eta abar luze batek gogora erazten digu, herri honetan gertatutakoaz jabetzeko,
ohizkoak ez diren artxiboetara –orain erreibindikatu berriak direnetara– jo beharra
dagoela. Hauetxek, ahozkaritzak.
Gaur egun, adibidez, Pedagogiaren arloan bertan, ez dago ikastolen historia ez eta
balorapena egiterik dauden idatz-dokumentuak oinarritzat hartzerik. Inoiz idatzi ez dena
ulertzeko, ezinbestekoa dugu, behin eta berriz, elkarrizketetara jotzea. Beraz, giza
zientzietan ditugun azken ekarpenek, geure Euskal Herrian egin dena eta hemen giza
zientziak egiteko ezinbestekoa dena azpimarratzen digute.
Are gehiago, hori egiteak, bertsolaritzaren kasuan, bertsolaritzaren ikaskuntzarako
azaltzen diren prozedura ezberdinen berri ematen digu. Eta gainera, aipatutako hori,
(elkarrikuska) prozedura horiek eskuratzeko bide bakarra dugu. Horregatik solasaldi
horien guztien bilketa, transkripzio zuzena eta argitalpenak bilatzea, soil-soilik, artxibo
ahokari bateko oinarrizko ekintzak izango lirateke.

Satrustegi, J.M. Ipui miresgarriak eta Lapur zuriak. G.I.E. Donostia, 1979-1981.
228 Zulaika, J. "Etnografia jenero literario bezala". Literatur Gazeta. 3. zb. (1985). 6 orr.
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Adierazitako lanaren beharra, bestalde, ahozko historiak zein biografiazko
soziologiak (Inglaterra, Belgika eta Italia-ko eskolak) derrigorrezkotzat jotzen dute229 lan
zientifikorako; zeren, holako lan batetan, iturburu zuzenaren aipamenaren falta oinarrizko
bibliografia bera ezkutatzea bezalakoa izango bait litzateke.
Hau guztiau dela eta, beste lanetan gauza bera aldarrikatu ahal izan arren230, giza
zientzietan orohar, eta hezkuntz zientzietan bereziki, Euskal kulturaren ikerketarako, giza
edota irakaskuntz prozeduretan, iturburu ahokarien erreferentziak ezinbestekoak dira. Are
gehiago, jakina, funtsean guztiz ahozkaritza den eta hainbeste maite dudan bertsolaritzaren
azterketarako. Horregatik, hain zuzen, bertsolariengana zuzenean jotzea iruditu zaigu lan
honetarako jarrera egokiena. Haiei hitza eman, alde batetik haiek bait dira arlo honetako
protagonistak, eta bestetik haien eritzien gainean, baina beraien eritzien bidez jasotako
informazioan, oinarrituko bait dira ekarpen honen ondorioak. Hona hemen.

229 Thomson, P. "Quién es P. Thomson". Debats 12. zb. Valencia, 1985. 72 orr.
230 X. Eusko Ikaskuntzaren kongresuan nik azaldutako adierazpena. (Iruñea, 1987.eko Apirilaren 23an).
Ikus aktak.
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BERTSOLARIAK MINTZO

Bertsolariak zerbaitek kezkatu izan baditu, beraiek beren jardunaz izan dituzten
jarreraz adituek eta sasiadituek izan duten eskuartze handiegia dugu.
Izan ere, Donostia-ko "Consistorio de los Juegos Florales" delako elkarteak
kudeaturik, 1877.eko San Tomas egunetik aurrera egindako "bertsolari guduetan", edo
Iparraldeko D'Abbadie-k bideratutako saioetan, edota "Euskaltzaleak" taldeak 1930.ean
"Centro Católico" hartan gertatutako txapelketan, bertsoen historian ezagunenak izan
daitezkeen kasu batzu besterik ez azpimarratzeagatik, bertso-lehia zein bertsoen azalpen
instituzionaletarako, bertsolari ez zirenen itzala erabat zabala ohi zen.
Bertsolariengandik at zegoena genuen, beraz, antolatzaile, epaimahaiko edo
bertsoen ikertze-lanetarako historian zehar azaldu ohi zena.
Oinarri honetatik abiatuz, bertsozale-bertsolari bikoiztasun hori garatu izan da
1986.ean ospatutako txapelketan, non bertsoei ezarritako puntuaketarako prozedurei
egindako kritikak, aipatutako ohitura hautsi egin bait zuen.
Edonolaz ere, bertsolari eta gizartearen arteko arbitroen giza-funtzio honek
azterketaren bat mereziko luke. Hona hemen horretarako pare bat hitz.
Bertsolarien arteko desafioetan nahiz geroko txapelketetan, tartean zeuden
apustuak ere kontutan izanik, bitartekoaren lana, salbuespenak salbuespen, bertsolari ez
zen batek bete behar zuen. Gehienetan, gainera, bertsozaletasuna izateaz gain (batzutan
juezak berak bertsotan azalduko zaizkigu ere), moralean aditua behar zuen (kasu askotan
apaizak edo sakristauak ditugu lan hauetan), eta herriarekin harreman zuzenean bazegoen
ere, kultur gizona (mediku, alkate eta abar luze bat agertzen da honetarako).
Nolabait esateagatik, alde batetik, beharrezko neutraltasunari (beraz, bertsolari ez
zenaren bidez, moralaren lokarria ondo ziurtatzen zen bitartean) eta, bestetik, giza--
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legitimazioari (bertsolaria ezletratua izan arren, haren epailea, berriz, letren munduan
frogatua) erantzun egin behar zitzaien.
Bertsolaria berdin guztiz ezalfabetua, bertsoz aditua versus kultur gizona eta
gehienetan bestearen apologeta hutsa, hori ezaugarri iraunkorra bide da bertsolarien
historian. Azken honek, gainera, beste ekarpen bat dakarkigu: bertsogileen eta bertsoari
buruzko adituen arteko bereizketa. Bikoiztasun hau herri-kultura eta kultura
aristokratikoaren arteko oinarrian bertan kokatu ohi da231, eta beraren bidez ez da inoiz
konponduko lan honetan zehar azaldu den jakintzaren eskizofrenia232.
Orain arte idatzitako hau, dena dela, bertsolaritzaren historian azaldutakoa bezain
garbia agertzen ez bada ere, salbuespena eta guzti, ildo iraunkorra dugu.
Adibidez, Joan Ignazio Iztueta zenak kontatzen digu, bertsoen historian izan den
desafiorik ospetsuenetarikoa, 1801.eko otsailean Zabala amezketarrak eta Txabalategi
hernaniarrak Billabona-n paratutakoa. Lau mila pertsonaren aurrean biak bi ordu luzez
buruz buru aritu ondoren, epaileek berek bertsotan adierazi zuten bi bertsolarien
parekotasuna. Nortzu ziren epaileak? Aizarnazabal-go sakristaua, Aita Jose Mendizabal
eta, salbuespena, Fernando Amezketarra, azken unean Iztueta berberaren premiazko
ordezkaria.
1802.eko Ihauterietan, berriz, Tolosa-ko plazan eratutako saio historikoan
zaldibitar kronista ezagunak bertsolarien ezalfabetotasuna azpimarratzen digu:
"Gipuzkoa-n aurki zitezkeen lau bertsolari onenak eraman zituzten Tolosa-ra 1802.
urteko Ihauteriaren azkenengo arratsaldean: Zabala, Fernando, Txabalategi eta Altamira,
lauak letra bat bakarra ere ezagutzen ez zutenak"233.
Alde batetik, beraz, iletratuak, bestetik, ostera, ilustratuak.
Joera hau txapelketen instituzionalizatze-prozedurarekin gero eta argiago bihurtu
da.

231 Cogoody, J. La domesticación del Pensamiento Salvaje. Akal. Madrid, 1980.
232 Juanito Dorronsoro-ren 'Bertsotan' liburutik hartua. G.I.E. Donostia, 1981. 4. orr.
233 Juanito Dorronsoro-ren 'Bertsotan' liburutik hartua. G.I.E. Donostia, 1981. 4. orr.
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1935.eko urtarrilaren 20an Donostia-ko "Poxpoliñ" antzokian (gaur Victoria
Eugenia) "Euskaltzaleak" eta "Euzko Gaztedi" taldeek bultzaturik txapelketen praktika
berri hori oinarritzen hasi zenean, kulturaren bikoiztasuna nabaria zen.
- Bertsolariak: Basarri (Zarautz), Zepai (Errezil), Txirrita (Altza), Txapel (Azpeitia),
Lujanbio (Altza), Matxin (Lapurdi), Larralde (Lapurdi), Abarrategi (Bizkaia), Alkain
(Urnieta), Telaetxipi (Errenderia), Nekazabal (Zarautz), Sarasola (Antigua), Mintegi
(Ordizia), Erauskin (Ordizia), Kortatxo (Itziar), Kepa eta Jon Zabaleta (oreretarrak),
Sorozabal (Aiete), Etxeberria (Aiete) eta Uriarte (Bermeo).
- Epaimahaikoak: Joseba Ariztimuño (Aitzol), Toribio Altzaga, Manuel Lekuona,
Txomin Olano, Joseba Zubimendi eta Joseba Olaizola.
- Irabazlea: Basarri
Bi multzo hauen artean salbuespena, Basarri ez ezik, Zabaleta anaiengan egon
daiteke, zeintzuek "Bertsolariya" aldizkariaren bidez bertso zahar eta berri asko
argitaratzerik izan bait zuten.
1936. urteko Txapelketan bertsolari gehiagok parte hartu bazuen ere (hiru
kanporaketa egitera behartuta geratu ziren antolatzaileak), ez zen arlo honetan aldaketarik
somatu, txapela Txirrita-k eskuratu zuela besterik.
Baina Bertsolari Egunak alboratuz, urte batzu pasa ondoren, Txapelketaren
bigarren txanda Euskaltzaindiaren eskutik dator. Hasteko, Bizkai-ko txapelketa, gero
Nafarroa-koa, Gipuzkoa-koa segidan, eta azkenean, hamar kanporaketa egin ondoren,
1960.eko Txapelketa Nagusia.
- Finalistak: Basarri (Zarautz), Uztapide (Zestoa), Azpillaga (Mutriku), Xalbador
(Urepel), Mattin (Ahetze), Mitxelena (Oiartzun), Narbarte (Goizueta), Mugartegi
(Berriatua) eta Perurena (Goizueta).
- Epaimahaikoak: Michel Labéguérie, Angel Irigaray, Antonio Arrue, Koldo
Mitxelena, Antonio Zavala, Fernando Artola, J.M. Lekuona, Marcelo Adrinua, Miguel
Goitia, Antonio Pagola eta Pedro Diez de Ulzurrun.

116

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- Irabazlea: Basarri.

Epaileen artean bertsolari bat besterik ez, "Bordari" zena, bapatean ibiltzen
zirenetarikoa, baina bere burua gehiago jotzen zuen bertsojartzailetzat.
1962.eko Txapelketan, berriz, Uztapide-k eskuratu zuen bere lehenengo txapela.
- Bertsolari finalistak: Arozamena (Lesaka), Zabaleta (Areso), Mitxelena
(Oiartzun), Lazkao-Txiki (Lazkao), Xalbador (Urepel), Mattin (Ahetze), Lopategi
(Muxika) eta Azpillaga (Berriatua).
- Epaimahaikoak lortzeko ahalbide guztiak jorratu arren, batzu aurkitzea besterik ez
dugu lortu.
Izan ere, Auspoa liburutegian epaimahaikoen izenak ez dira azaltzen.
Euskaltzaindiko aldizkaria den "Euskera"n ere, ez da honako zehazkizunik ematen,
erakunde honen artxiboetan datua agertzen ez delarik.
1963. urteko urtarrilaren lehenengo Diario Vasco-n bertsolari txapelketaren berri
ematen bada ere, epaimahaiaren osaketa berriz, ez digute adierazten.
1962.eko abenduaren 30eko Hoja del Lunes-en epaimahaian 12 pertsona zeudela
zioten, baina hiru izen besterik ez zituzten ematen: A. Arrue, L. Mitxelena eta A. Irigaray.
Juan Mari Lekuonak dioenez, hauez gain A. Zavala eta Bordari ere bertan zeuden.
1965.eko Txapelketan 115 bertsolari ditugu parte-hartzaileak.
- Finalistak: Uztapide (Zestoa), Lazkao-Txiki (Lazkao), Xalbador (Urepel), Mattin
(Ahetze), Mitxelena (Oiartzun), Lopategi (Muxika), Mugartegi (Berriatua), Arozamena
(Lesaka), Narbarte (Goizueta) eta Txomin Garmendia (Berrobi).
- Epaimahaian: Gabriel Aresti, Emil Larre, Mitxel Itzaina, Alfontso Irigoien,
Eusebio Eizmendi, Fernando Artola, J.M. Satrustegi, Antonio Zavala, Antonio Arrue, J.M.
San Martin, Marcelo Adrinua, J.M. Lekuona, Pedro Diez de Ulzurrun.
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Epaile gehiago eta tartean bi bertsolari: "Bordari" eta "Txapel".
- Irabazlea, berriro ere, Manuel Olaizola, Uztapide.
1967.eko Txapelketan txistuak nagusitu ziren Xalbador zenaren kontra.
- 83 bertsolariren artetik hauetxek izan ziren finalean azaldu zirenak: Xalbador
(Urepel), Uztapide (Zestoa), Lopategi (Muxika), Lazkao-Txiki (Lazkao), Gorrotxategi
(Bergara), Arozamena (Lesaka), Garmendia (Berrobi), Mattin (Ahetze), Mugartegi
(Berriatua) eta Bautista Madariaga (Arantza).
- Epaimahaikoak (Antonio Zavalari esker dakigunez): Juan Mari Lekuona, Xabier
Amuriza, Antonio Zavala, Bordari, A. Arrue, J.M. Satrustegi, A. Andrinua, M. Itzaina, E.
Larre, M. Izeta, A. Zatarain eta Zepai.
Jakina denez, Uztapide-rekin lehiatzeko hautatua izateagatik, Fernando Aire-k bost
minutu t'erdiko txistualdia jasan behar izan zuen, eta bertso-mundua, berriz, haren ondorio
gisa, hamabi urte Txapelketa Nagusirik gabe geratu zen.
1980. urtean Euskaltzaindiak jarraipena eman zion lehengo usadioari; baina
kanporaketak beste era batera eraturik, edo hobeto esanda, ia kanporaketarik gabe eta soil-soilik "lehenengo mailako" bertsolarien artean bideratuz.
- Finalistak: Xanpun, Mitxelena, Koxme Lizaso, Garmendia, Narbaiza, Egileor,
Azpillaga, Amuriza, Jon Enbeita, Ezponda, Larrañaga, Gorrotxategi, Iraola, Etxeberria eta
Arregi.
- Epaimahaikoak: J.M. Aranalde, Artola, J.M. Etxezarreta, Antton Aranburu,
Alfontso Irigoien, Mixel Itzaina, J.M. Lekuona, Abel Muniategi, J.M. San Martin eta A.
Zavala.
- Irabazlea: X. Amuriza.
1982.eko Txapelketan, antolaketa ezberdina zela medio (A eta B deitutako mailak)
finalera heldu zirenak hauek ditugu: Garmendia, Amuriza, Lopategi, Peñagarikano,
Lazkano, S.Lizaso, Jon Enbeita eta Azpillaga.
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- Epaimahaian: J.M. Aranalde, A. Aranburu, J.M. Etxezarreta, A. Irigoien, M.
Itzaina, E. Larre, A. Muniategi, A. Zavala eta J.A. Arana Martija.
- Irabazlea: X. Amuriza.
1986.eko txapelketarako, berriz, puntuaketa-sistema kolokan jarriz, bertsolariek
altxatzen dute beren ahotsa eta Euskaltzaindiak uko egiten dio antolaketari.
- Epaimahaian: Trino Azkoitia, Nikolas Segurola, Antton Mari Aldekoaotalora,
Patxi Goikolea, Fermin Miura, Eusebio Osa, Jose Mari Arrieta, Iñaki Sarriugarte eta
Rufino Iraola.
Doinuetarako berriz: Juanito Dorronsoro eta Jose Ramon Arbe.
- Irabazlea: Sebastian Lizaso.
Datu hauek guztiak oso ezagunak direnez234, ez ditu inork koloka jarriko baina,
era berean, nekez ezezta daiteke "norgehiagoka" deritzan horretan oinarritutako saioak
polemikoak izan direla oso.
Ezadostasunak, gainera, euskal kulturan txapelketak bezain zaharrak ditugunez
(bertsolaritza barne), hartutako zenbait espazio sinbolikoen235 arauera, garatu egin dira,
azken "haustura" gertatu arte236.

234 Zavala, Antonio. Bertsolari zarrak. Itxaropena. Zarautz, 1961.
Bertsolari Txapelketa. Itxaropena. Zarautz, 1961.
Bertsolari Txapelketa. Auspoa liburutegia, 1963, 1966, 1967. Bertsolari Txapelketa Nagusia.
Auspoa liburutegia, 1980.
Euskaltzaindia, Bertsolari Txapelketa 1982. Jagon. Bilbo, 1983.
Euskal Herriko Bertsolarien Elkartea. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia 1986. Elkar.
Donostia, 1987.
Txapelketei buruzko eritzi oso dokumentatua eskeintzen digu Alfonso Irigoyen-ek bere 'Sorterriaren
Alde' liburuan. Haranburu-Kriselu. Bilbo, 1976. 47-51. orrietako pasarteetan.
"Bertsolarien txapelketak 1958-garren urtean hasi nituen Bilbon Euskaltzaindiaren izenean eta hori
izan zen dudarik gabe Euskal Herri osoan euskaldun xehearen gogoa gehien biztu zuena, hurrengo
urterako sistema bat eratu baitzen beheko mailatik hasi eta Euskal Herri osoko txapelketa nagusira
azkenerako heltzen zena." (48. orr.)
235 Txepetx. El Espacio Bilingue. Eusko Ikaskuntza. Iruñea, 1981.
Elkar lanean. Euskararen Soziolinguistika. Jakin 42/43. Donostia, 1987.
Hizkuntzari buruzko ikuspegi dinamikoak adierazten digunez, mintzairaren erabilerak mugikorrak
direnez gero, hizkuntza guztiek lor dezakete bereganatzea behin ere izan ez dituzten arloak (gure kasuan
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Euskaltzaindiak bertsolari-txapelketei ekin zienez geroztik, aipatutako kontraesana
agertzen da. 1960. urteko txapelketan, adibidez, bi jurado osatu ziren: batean kultur
gizonak zeuden bitartean, bestean, epaimahai herrikoia genuen. Bikoizketa instituzional
hau, halere, ez zen berriro horrela gauzatuko. Dena dela, epaien arazo honetaz, bertsolariak
era askotan kexu azalduko ziren.
1962. urteko txapelketa pasa eta gero, kritikak ugarituz joan ziren, eta haiekin
batera bertsozaleen txistualdiak.
Juan Mari Lekuona-ren ustez, halako lehia batetan lehenengo txistualdia sortu zen
Lopategi-ren alde (eta, esan dezakegu, Mattin-en aurka) 1965. urteko txapelketan.
Historiara pasatzeko kronologikoki bigarrena, nahiz eta ospetsuena izan, Xalbadori 1967. urtean botatakoa dugu. Haren ondorioz, aipatzen ari garen etena, erabat hautsi egin
zela esan daiteke. Garai hartan epaimahaian egondako batzuren ustetan, juradoak
erabilitako sistemak porrot egin zuen, gero etorri beharko lukeenaren jarraipena prestatuz.
Bi ziren bertsolariengandik plazaratutako kritikak: lehena, juradoak ez zuela
bertsoa ulertzen; bigarrena, epaimahaia handiegia zela. Orduko krisialdiaren testigantza,
1967.eko ekainaren bigarren hamabostaldian Juan Mari Lekuona-k Zeruko Argia-n
honetaz idatzitako artikuluan azaldu zen.
Honen guztionen ondorioz, eta Euskaltzaindiak txapelketen antolaketei amore
eman eta gero, "Piensos Biona" deitutako txapelketa sortu zen (Anoeta-n 1968.ean), lau
epaimahai osaturik. Bertsolari gehienek hartu zuten parte, baina lehenengo epaimahaian
egondako batzuren eskuartzea galerazi zuten, puntuaketa agerian eskaintzen zen bitartean.
Dena dela, adierazitako dikotomia aurrean zegoen eta, jakina denez, ez zen
txapelketa nagusirik izan 1980. urtea heldu arte.
Txapelketen hirugarren aroa baino urtebete lehenago, bi kulturen liskarraz hau
idatzi zigun Basarrik:
komunikabideak, kultura unibertsitarioa etab.), hizkuntz borrokaren mamia (hizkuntzen arteko zein
hizkuntz bakoitzaren barruan) alda erazten.
236 Erkoreka, R. "1982ko Txapelketak aurrekoan hasitako bertsogintza-motaren sendatzea ekarri bazuen
ere, gerora inportantzia hartuko zuen debate baten hasera ere ekarri zuen: puntuaketa eta sailkapenari
buruzkoa, gerora Euskaltzaindia eta bertsolarien arteko haustura ekarriko zuena. "Bertsolari Txapelketa
Nagusiaren historia", Bertsolariak monografikoa. Argia 1096-97 zb.- 1986ko martxoak 23-30, 33.
orr.
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"Bertsozalerik amorratuena euskaldun baserritarra izan da, bai len eta bai orain.
Entenditu ere kaletarrik eskolatuenak baño geiago egiten duala esango nuke. Berezko
bertso sena du baserritarrak eta artzaiak...
Orixe aundiak au aitortu zidan beingo batez: berari kosta egiten zitzaiola bertsoaren
muin osoa jasotzen. Ortarako edozein menditar abillagoa zala bera baño." (Diario Vasco,
1979.eko abuztuaren 26an).
Ez bakarrik bi mundu, bi memoria eta bi kulturaren arteko ezadostasuna, baizik eta
lisker zuzena ere azaltzen zaigu arazo honetan.
Nekazale dena gaurkotuta dagoenaren aurka, erritmoa imajinaren kontra, tradizio
bizia beraren ideologizazioekin aurrez-aurre. Beste modu askotara ere izenda genitzake
eten hauek: ezalfabetatua – alfabetatua, izkribuzkoa – ahozkoa, ikasketa ezformala –
ikasketa formalizatua,... eta hau guztiau modu zabalean ulertu beharra badago ere, lan
honetan zehar aski zehaztuta dago.
Aipatutako ezadostasunen aldeak, oso ezberdinak ditugu. Bertsolari batzuk
betidanik izan dute puntuaketarako sistemaz mesfidantza handia. Beste batzu, berriz,
probatu eta gero bihurtu dira txapelketen aurkako.
Bertsozaleen artean, ostera, batzu mota horietako lehien etsai azaldu dira.
Nonbait, aipatutako bi muturrak estatikoegi ohartuz, ez zuten inongo sintesirako
ahalbiderik.
Azken bolada honetan, ordea, bertsolarien artean kultur gizonak loratzen hasi
direnean (idazleak, beste garaietan epaile ibilitakoak, apaiz izandakoak, ikastoletatik
euskaraz guztiz alfabetaturik etorritako gazteak, unibertsitatean dihardutenak, e. a.) sintesia
lortu da. Eta honen arauera, G. Bachelardi parafraseatuz, "haustura epistemologikoa"
gertatu da. Hau da, bertsolariek hartu dute hitza. Beren elkartea, beren txapelketa
(puntuazioetarako sistema berri eta guzti) antolatu dute, eta beren instituzionalizatzeprozedurari (sintesi horren azalpen historiko ukaezina) ekin diote jadanik (estatutuak,
barne-eraketa, liberatua, egoitza, artxibo-lanak, eta abar). "Hemen" egunkarian "Hilabete
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barru bataiatuko dute Donostia-n Bertsolari Elkartea" izenburuaz Joxean Agirre-k
idatzitako artikulua. 1987.eko maiatzaren 8an, 23. orr.
Esan bezala oraintxe gauzak oso argi dirudite, eta honen arauera bertsolariei beraiei
hitza ematea besterik ez zaigu geratzen. Baina hori baino lehenago, apika, zehazkizun batzu
eranstea ere komenigarria izan daiteke.
Errealitatean gertakizunak ez bait datoz inoiz eskemekin bat, aipatutakoaren
barruan kontraesanak ere aurki daitezke. Hortxe dago, hain zuzen, gakoa. Zeren
juradokoen artean bertsolaririk egon bada ere, eta bertsolarien artean oso kultuak zirenak
gainera, aipatutako bikoiztasuna nabaria izan bait da, nahiz eta, horregatik, gizabanako
bakoitzarengan berrazaldu.
Hau da, gizaki guztiengan pentsamendu hiponoetikoak eta noetikoak batera237 azal
badaitezke ere, ohizko bertsolari eta bertsozaleen artean, orain gutxienez, muga bera ez
dago, berez, horren garbi. Hauxe dela eta sortu da goian adierazitako "haustura", haustura
baino gehiago sintesi bihurtuz, bertsolariengan kultura modernoak dituen tresna guztiak
ipiniz.
Hala eta guztiz ere, lehen erabilitako bikoiztasuna ikertzaile batzurengandik
dikotomia estatiko gisa ikusia izan denez, sintesia ez zen posible, ez eta bidezkoa ere.
Jokaera honen aztarnak, zaharrak izan arren238 , darabilgun "haustura" ala
"sintesia" ulertzeko, hobe da historia hurbilean agerian dagoena erabiltzea, zeren, azken
finean, edonongo kontu-zaharrak baino datu argiagoak ematen bait dizkigu.
Horrela, Euskaltzaindiak antolatutako azken txapelketa bueltatzeari egoki deritzot.

237 Ikus "Mendebaldeko kulturaren barrengo gatazka eta idazkeraren eskola" atalean 2.2.1. aldea:
"Idazkera-Ahozkoa = Ideia-Erritmoa"
238 Honen defentsan aipa daiteke, txapelketak bezain zaharrak ditugula, ezaguna bait da lehengo
Txapeldunaren (Basarri-ren) eritzia 1962. urteaz geroztik, baita Txirrita-k bigarren txapela
eskuratzerakoan esan zuena (ikus Txirrita 1936-86, J. Uriak Hernani-ko Udalerako prestaturiko
liburuan), bai eta, ildo berberari jarraituz, hirugarren txapeldun historikoak (Uztapide-k) bere
autobiografian txapelketak ez egiteari buruz ("alde batera ez egitea ere obe...") zioskuna ere.
Dena dela, aipamen hauek guztiak beren testuinguruetan jarri beharko genituzke; baina utz ditzagun
txapelketen aurkako eritzi gisa eta itzul gaitezen harira.
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Txapelketa horren biharamonean J.R. Etxebarria-k honelaxe zioen "Egin"
egunkarian:
"Nire kezka nagusia, puntuatzeko sistemaren argitasun-falta da. Ez da
kuantifikazioari buruz hitzegiten. Ene eritziz, gakoa, metodoa bilatzean datza".
Aspalditik zetorren eztabaida, beraz, (ebaluaketaren prozedurarena) hasia zegoen
zehazten.
Giza ebaluaketa-sistemak, zer esanik ez, produzio-sistemak, kulturak eta haiekin
batera doazen hezkuntz ereduak bereizten ditu239.
Eztabaida honen bideraketarako Santutxu-ko bertsolari-eskolak kaleratu zuen
ekarpenean ("Bertsolari-Txapelketetan epaimahaikoek erabil ditzaketen erizpideei buruzko
aurreprojektua" – Santutxu-n 1984.eko urtarrilaren 3an) txapelketetan erabilitako
puntuatzeko sistema kritikatu zuen "Azken urteotako bertsolari-txapelketetan ardura eta
kezka handiz ikusi dugu epaimahaikoen jokamoldea" (1. orr.) "langintza izkutu gisa
aurkitu izan dugu" (1. orr.), bere sistema proposatzen den bitartean (2-8 orr.).
Izan ere, Euskaltzaindiak kaleratutako juzkatzeko erizpideak240, kritikatuak izango
dira, "Azalpen laburregia, bai kontzeptuei dagokienez zein bakoitzari emango zaion
garrantziari dagokionez" (2. orr).
Dokumentu honi beste erredakzio bat emanez (1984-IV-5ean) beraren eztabaida
publikoa egingo da 1984.eko apirilaren 26an Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipal-eko
Aretoan241.

239 Elkar lanean. Condicionamientos socio-políticos de la educación. CEAC. Barcelona, 1985. Eta batik
bat "Curriculum oculto y manifiesto". Vazquez, G. 169, 187. orr.
240 Euskaltzaindia. 'Bertsolari Txapelketa 1982' aipatutako liburuan 11. orr.
241 "Egungo bertsolaritzari buruzko formulazioak" jardunaldien barruan, honako mahainguru hau eratu
zen:
"Bertsolaritza eta araua. Epaiketari buruzko arazoak"
Partaideak: J.M. Aranalde, J.M. Etxezarreta, Abel Muniategi, M. Itzaina, J.M. Iriondo eta J.R.
Etxebarria.
Entzuleen artean eztabaida honetan zerikusi handia izango zutenak ere bazeuden.
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Hala eta guztiz ere, ez hor ez eta hurrengo txapelketa prestatzeko eraman zen
eraketa-prozesuan ere, ez zen posible izan akordio batera heltzea eta, ondorioz, bertsolariek
beraiek antolaketa horri ekin zioten.
Tarte honetan hasi zen koloka jartzen txapelketaren beharra bera. Honetarako,
oinarrizko azalpena dugu Joseba Zulaika-ren liburua242, zeinean txapelketaren eredua
guztiz birrintzen den.
Liburuaren edukiaz eta haren inguruan adierazitakoari buruz243 luze xamar bere
garaian aritu nintzenez, bai kazetetan eta bai beste komunikabideetan ere, ez naiz oraingo
honetan berriro arazoan sartuko244, baina bai ordea, azken txapelketa honek, bertsolarien
parte-hartzea eta guzti, adierazten duen aldetik.
Bertsolariek berek sortutako ebaluaketa eta eraketarako sistema berriak ez
onartzeak, kulturazko formen dinamika adierazten diguten eran, bizirik segitu nahi duen
giza prozedura berezi bat desfasera eta hiltzera kondenatzea besterik ez da.
Antropologiaren eremuan oso ezaguna den C. Lévi-Strauss eta V. Propp-en arteko
eztabaida hortik zihoan245. Ezinezkoa bait da kultur figurak isolatuta definitzerik, eredu
kultural bakoitza gizarteratu beharra dago, eta, bizirik balego, gaurkotu ere, zeren "Arazoa
ez baita materiala bera, beraren ikerketarako metodoa baizik"246.
Beraz, euskal gizarte mota guztietarako bere prozeduretan, kultur eredua
(bertsolaria, adibidez) ez dago definitzerik247, soziedade guzti horietan itxura berdintsukoa
izango balitz bezala. Are gehiago, J. Azurmendi-k dioenez248, ez dago Oiñati-ko gudari

242 Zulaika, J. Bertsolariaren jokoa eta jolasa. Baroja. Donostia, 1985.
243 Argia aldizkarian (1986.eko urtarrilak 27) J. Zulaika-rekin egindako elkarrizketa.
244 "Egin" egunkarian, 1986.eko otsailaren 6an. "Homeroren Jokua edo J. Zulaikaren anbiguedade
miresgarria".
ETBn "Bertsolari Txapelketak" mahaingurua. A. Muniategi, J.M. Etxezarreta, J. Zulaika eta ni neu
(1986.eko otsailaren 26an).
Euskadi Irratian, besteen artean 1985.eko azaroaren 26ko "Sorgin Afaria" saioan.
245 Joxemartin Apalategi-k laburtu ditu polemika horren emaitzak bere 'Introducción a la historia oral'
liburuan. Antrophos. Barcelona, 1987. 39-49. orr.
246 Propp V. Morfología del cuento. Fundamentos, Madrid 1977. 16. orr.
247 Honetaz beste nonbait aritzerik izan dudanez, errepikatu gabe, hara bidaltzen zaitut irakurle:
Rodriguez Bornaetxea, F. Bertsolaritza, Formarik gabeko heziketa. E.H.U.ko H.E.Z.I. Bilbo, 1983.
29-33. orr.
248 Azurmendi, J. "Bertsolaritzaren estudiorako", Bertsolaritza. JAKIN, 1980, 14/15 zb. 135-165. orr.
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abeslaria, profazadak edota andere noble bertsogileak... parekatzerik, zeinek bere gizartegunea zuelako.
Horregatik ezin da bertsolaria –ez eta inongo kultur figura ere– bere formetan
bakarrik definitu, estatizismo hori dela medio heriotzera kondenatu gabe.
Aitzitik, beharrezkoa den metodoak, bi ezaugarri nagusi izan beharko ditu:
A) Protagonistei hitza ematea249.
B) Formen zerrendaketa hutsa egin beharrean, formen legeak azalaraztea250.
Bi ezaugarri hauek elkarturik doazenez, bigarrena lortzeko lehenarekin egin behar
da lan, eta hori da jarraian egingo dena.
Ahozko produkzioari buruzko katalogo on eta ugari egin izan da251, baina ez da
hori ene ekarpen honen helburua. Nahiago nuke "ez arduratzea denboraz ez eta giza
ereduen ezaugarri konkretuez, baizik eta denboraren hausturak, moldaketa berriak eta
sortzen diren gauzak produzitzeko denboraren urketa bera izatea xedetzat"252 (A.R.B.
itz.).

249 Foucault, M. 'Esprit' aldizkarian argitaratutako galdekizunetan (eta bere "opera omnia" zehar)
adierazten denez. 371 zb. 1968.eko maiatzean, 850-874. orrialdeetan.
250 Lévi-Strauss, C. Arte, Lenguaje, Etnologia. s. XXI. México, 1968, 79-104. orrialdeetan.
251 Premiazko lanak badira ere, bakar batzu (erabilgarrienak) aipatzeagatik:
Vinson, J. Le folk-lore du Pays Basque. Maisonneuve et Cie. Paris, 1883.
Euskalerriaren Yakintza. 4 tomo. Espasa-Calpe. Madrid, 1959-1966.
Azkue, R.M. Cancionero popular vasco. 1. Tomoa. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbo, 1968.
Leizaola, J.M. La "Crónica" en la poesía popular vasca. Ekin. Buenos Aires, 1961.
Zavala, A. Bosquejo de historia del bersolarismo. Auñamendi, Zarauz, 1964. Eta Auspoa liburutegi
ordaindu ezina.
Onaindia, S. Gure bertsolariak. Gráficas Bilbao. Bilbo, 1964.
Laffitte, P. L'arte poétique basque. Gure Herria. 1967.
Lekuona, M. Literatura oral vasca. Kardaberaz bilduma. 1978.
Lekuona, J.M. Ahozko Euskal Literatura. Erein. Donostia, 1982.
Hauek, kronologikoki sailkaturik, nik gehien erabili ditudanak izan badira ere, zerrendatxo hau askoz
gehiago luza zitekeen; ikus, bestela, azkena aipatutakoaren 11 eta 17 tarteko bibliografiari buruzko
orrialdeak.
252 M. Foucault-ek dio ondoko liburuan: Caruso, P. Conversaciones con Lévi-Strauss, Foucault y
Lacan. Anagrama, Barcelona, 1969 (Italianoz Mursia, Milano 1969).
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Horregatik, gure kulturaren baitan hain indartsua izan den eta den ahozkaritzaren
berregintza (eta beraren aldaketak) aztertzeko, horretaz dagoen teoretikari irakurketa berri
bat egiteaz gain eta Hezkuntzaren Teoriatik datorkiguna bertso-eskola formalei ezartzetik
aparte, hitza bertsolariei berei eman behar diegu.
Horretarako, giza ikerketarako erabat frogatuta dagoen Julio Caro Baroja-ren
aholkua segitzen saiatuko gara:
"Jakina da ahozko testigantza, historia zein antropologiarako baliabide gisa onartu
behar bada, bere osotasunean jaso beharra dagoela (...) Ez ditugu, beraz,
transkribaketarako erizpide purista zein perfekzionistak onartuko " (A.R.B. itz.)253.
Era berean transkribatutako elkarrizketetarako, kronologikoki epe motza eta
adierazgarria hartuko dugu, ahal den homogeneizazio handiena lortu nahian. Kasu honetan
txapelketa pasa eta ikasturte osoan zehar izan dira jasoak.
Egindako elkarrizketak, jakina, lan honetan eskaintzen direnak baino askoz gehiago
ditugu. Hala ere, galdekizun berbera izan da erabilia kasu guztietan254 eta lau ataletan
banatua:
253 Caro Baroja, J. Joxemartin Apalategi-ren Introducción a la Historia Oral liburuaren (op. cit)
aurkezpenean, 10. orr.
254 Inkesta ez da bapatean sor daitekeen tresna; are gehiago, koherentea izan behar du, ez soilik eramaten
den ikerketa konkretuarekin, azterketa-ikuspegi osoarekin ere baizik.
Ikus honetarako, Miralles i Monserrat, J. La História Oral, Questionario i Guia didáctica. La Finestra,
Moll. Palma de Mallorca, 1985.
Nere azterketei dagokionez, berriz, Euskal Herriko Hezkuntzaren historia ikerketarako gai eta
bibliografi gida liburuan (Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipala, Donostia, 1986) garatu nituen
erizpideak –"Ahozko ikerketak Euskal Herriko hezkuntzaren Historian" (119-125 orr.)– hona ekartzea,
onuragarritzat jotzen dut.
"Azalduko zaigun arazoa, elkarrizketaren erarena izango dugu: zer den hoberena, hitz-jario librea ala
inkesta pautaturik?
Gauza askotan bezala, erdiko bidea dirudi, oro-har, gomenda daitekeena. Eskema tinko batekin joaten
bada ere, elkarrizketatuaren hitza askatzea, oso inportantetzat jotzen da. Horrela, eta "ideien elkarketa
dela medio", informazio berri asko sortzerik izan ahalko du.
Dena dela, benetan atera nahi diren datuak aldez aurretik galderaz edo inkesta gisa prestaturik eramatea
da egokiena.
Eta hau guztiau burutzen denean: nola gorde eta erreflejatu atera dena?
Dudarik gabe, elkarrizketa batetan azaltzen den material guztia artxibatzeko modurik hoberenak, bideoa
eta magnetoskopioa ditugu. Askotan kasette normala da erarik erabilkorrena.
Transkripzio edo berridazketa-ordurako berriro ere galdera ugari azaltzen ohi da: Nola idatzi?
Azken honetan, lehengo gehienetan bezala, nahiz eta hemen nabarmenagoa izan, aukera teorikopraktiko batekin egiten da topo.
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Hala eta guztiz ere, kontutan hartzekoa da, idazkerari dagozkion ortografia, sintasia e.a. transkrizioari
ezartzerakoan, lekukotasunak duen nolabaiteko pertsonaltasun hori "normalizatzen" bait da, bertan azal
daitekeen zenbait daturen kaltetan. Horregatik, agian, problema honi eman dakiokeen erantzunik
zuzenena erreproduzio zuzenarena dateke, kopiarena alegia.
Hitzegitekotan, alde batetik, girotzea lortu behar da (elkarrizketa galdeketa gerta ez dadin) eta, bestetik,
datu konkretuak (bakoitzaren aprendizaiaz) nahiz eritziak jasotzea. Horretarako, estuasunik gabe
eramateko bada ere, gidoiren bat prestatzea da egokiena. Hona hemen:
A) - Nongoa zara? Zenbat zarete familian?
- Inguruan izan al duzu bertsolaririk? eta bertsozalerik?
- Zernolako eragina izan du ingurugiro horrek, zeu bertsolari izateko?
B) - Lehenengo bertsoa noiz bota zenuen gogoan al duzu?
- Nolakoa izan zen?
- Ordutik hona zeure bertsogintzak izan al du nolabaiteko aldaketarik?
- Zer dela medio?
D) - Bertsoak idazteko ohiturarik ba al duzu?
- Eta irakurtzeko?
- Eta jaialdietara joateko?
E) - Segitu al dituzu orain arteko Euskadiko Txapelketak?
- Eta beste txapelketen berri jakiteko arduratu al zara behin ere?
F) - Bertsoa epaitu al daiteke?
- Zertan oinarriturik?
G) - Bertso-eskolei buruzko eritzia.
Bertsolarien kasu konkretuan, adibidez, elkarrizketatutako guztiek onar dezakete, hasiz gero,
bakoitzaren bertsogintzan bilakaeraren bat egotea eta hori, nolabait, gehiago ikasi dutelako dateke;
baina (zaharren artean behinik behin) "Bertsolaritza ikas daiteke" horren alde, gutxi azalduko dira.
Beraz, ikaskuntza-prozedura zahar haiek (bertsotan ikastearena) erabat kontrajartzen dira haietaz
dituzten eritziekin.
Ahozko azterketak, normalki, ikasketa-prozedura gisa ematen ez diren prozedurak azalerazi eta
ikertzeko bidea ematen digu. Era berean, prozedura horiek garaiko gizarteak duen eritzi-gorputzean
"ezarrita" agertzen direnez, giza-hezkuntzaren historia bat egiteko ahalmena ematen digute.
Kasu honetan bertsolari zaharrak ez du onartuko, edo onartzen badu "halabeharrez" besterik ez du
egingo, bertsolari-eskolak deskribatzea, nahiz eta beraren biografian halamoduzko eskolaren bat
agertu.
Bertsolari gazteak, berriz, den-dena ikasterik dagoela aldarrikatuko digu, bere lagun askok ezer ikasi ez
badu ere.
Elkarrizketen bidez bi datu-motaz jabetuko gara: alde batetik, "de facto" aktibitate bat bilakatzeko,
hobetzeko azken finean, erabiliak izan diren bitartekoetaz; eta bestetik, aktibitate honi buruz gizarteak,
oro har, pentsatzen duena.
Aipatutako kasuan eta bi motetako eritziak ezagututa, aktibitatea bilakatzeko era desberdinekin topo
egingo dugu. Hona hemen:
Bertsolari zaharrak aitortu ohi duenez, bere aprendizaia erritmo eta azken arrazoietan oinarritzen da.
Bere hobekuntza beste bertsolariei adituz izan da, eta botatako lehenengo bertsoa, osoa (hau da lau
puntukoa), bapatekoa eta kantatua.
Bertsolari berria, ordea, ikaskuntzetarako neurri eta errimetan oinarritzen omen da. Hobetzeko metodo
desberdina erabiltzen badu ere, idazkera ez du berarentzat arrotza. Maiz, lehenengo bertsoa aldez
aurretik pentsaturik, kopla (bi edo hiru puntukoa) izanen da.
Ahozko azterketak hizkuntza biziaren aurrean jartzen gaitu. Idazkerak eskatzen duen normalizazioa, ez
da, gehienetan, elkarrikusketan agertzen. Hauxe dela eta, beste datu emankor askorekin badago topo
egiterik: egitura linguistikoa, mailegu eta kalkoen presentzia, euskalkien eragina eta abar.
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A) Bertsolari bakoitzaren ingurugiro horren eraginaren datu-bilketa.
B) Bakoitzaren bertsogintzari buruzko memoriaren azalpena.
D) Bertsogintzaren inguruarekiko harremanak, bertso-paperak, saioak,
txapelketak.
E) Bertsolari-eskolei buruzko eritzia.
Bereizketa honen zergatia anizkuna dugu:
A) Bertsolari bakoitza bere historia propioarekiko aurrez-aurre ezar
eraztea255.
B) Bakoitzak bere zereginari buruz dituen datuak lehen esandako historia
propioarekin konparatzea256.
D) Izkribuzko – Ahozkoaren arteko erlazioak aztertu eta bertsogintza
kulturaren eremuan kokatzea257.
E) Azken galdera-multzoa guztiz ideologikoa dugu, zeren norberaren praktika ez,
baizik eta eremu honetan orain dela denbora gutxiko fenomeno gatazkagarri bati
buruzko eritzia ematea suposatzen bait du.
Transkribaketa ordurako Euskal Fonologian aditua den Jose Luis Alvarez
Enparantza irakaslearengana jo nuen.
Jakina denez, gure artean hiru alfabetu dira transkribaketa fonetikoetan gehien
erabiltzen direnak:
A) Alphabet Phonétique International.
B) Alfabeto de Filología Española.
255 Lejeune, Ph. Le Pacte autobiographique. Seui. Paris, 1975.
256 Borzeix, A. eta Maruani, M. "La memoria como un objetivo de poder y la duplicidad insoslayable del
oficio de sociólogo". 'El Poder en la Sociedad' liburuan. Bosch. Barcelona, 1986, 109-121.
orrialdeetan.
257 Jauer, G. Cultura popular i ecologia del llenguatge. CEAC. Barcelona, 1982.
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D) Alphabet de l'Institut d"Ethnologie.

Hala eta guztiz ere, euskaraz produzitzen diren zenbait soinuk ez dute alfabetu
horietan isladarik258. Era berean, lan honen helburua filologikoa ez izanik, eta kultur
transkribaketetan beste aurreko bazterrezinezkoak egonik259, aholkua transkribaketa
semifonetikoa deritzana egitea izan zen.
Modu honetan, beraz, ez dira errespetatzen ortografikoki Euskaltzaindiak
gomendatzen dituen arauak, ez eta fonologian adituak direnen artean erabilitako zeinuak
ere, ahoskera dugu giltzarri eta, ondorioz, edozein euskaldunek uler dezake elkarrizketa
honetan isladatzen dena.
Goian esaten genuenez260, elkarrikuskak bere osotasunean eskaintzen saiatu gara,
zeren gure zereginetarako funtsezkoak diren datuak emateaz gain (bakoitzak nola eskuratu
zuen bere ofizio eta afizioa) beste argibide asko lortzen bait da: hizkuntza-mota, euskalki
eta batuaren erabilera, mintzairaren maila, narraziotarako dohaina, eta abar.
Elkarrizketatu guztien artean hemen transkribaturik eskaintzen direnak, euskalki
ezberdinetakoak dira, denak ditugu "berezko bertsolariak", hau da, adinaz at eskoletatik
pasa ez diren nolabaiteko "bertsolari zaharrak", horietako batzu eskolen sortzailetzat jo
izan badira ere261.

258 "Euskarak dituen frikarien eta afrikatuen multzo hirukoitzek (alegia, euskaraz: z, s eta x batetik, eta
tz, ts eta tx idatzi ohi direnek), arazoak sortzen dituzte alfabeto guztietan. Eta horregatik heldu da
alfabeto horiek ere, euskarazko transkribaketetan, nolazpait bederen birmoldatu eta guretu beharra".
Txillardegi, Euskal Fonologia. Ediciones Vascas. Bilbo, 1982. 401. orrialdean.
259 On Joxemiel Barandiaran-en lanek bide horri ekin diote. Obras completas. La Gran Enciclopedia
Vasca. (22 tomo). Bilbo, 1972-81.
Era berean Joxemartin Apalategi-ren tesian (Zorroaga, 1985) eta Feli Etxeberria-renean (Zorroaga,
1986) ere testigantza zuzeneko ildo honetako erdi-transkribaketa ugari azaltzen dira.
260 Ikus "Kulturari buruzko azterketak ahozkoaren bidez" atala eta, ildo berberean, Eusko Ikaskuntzaren
X. kongresuan Pauli Davila irakaslearekin batera eta "Euskal Herriko Hezkuntzaren Historiari buruzko
dokumentazioa" adierazpenaren barruan, "Euskal Herriko artxibo ahokariak" izenburupean Kongresuko
aktetan azaldutako lana. (1987ko Apirilak 23).
261 Elkarrikuska zuzenaren eredua errespetatzeagatik eta, eredu berean, hautatutako galdekizun bakuna dela
medio egina, ez ditugu orrialde hauetara ekarri nahi, komunikabide ezberdinetan azaldutako zenbait
elkarrizketa argigarri (Argia astekarian, Azpillaga, Etxeberria, Lizaso zaharra edota Xanpun-i
egindakoak) ez eta, nahiz argitaratu gabe egon, beste inkesta-mota baten bidez eginda daudenak.
Halere eskeintzen diren hamabost traskribaketak (kronologikoki urte natural batean zehar orekaturik
banatuta egin direnak), ikerketa honen helburuetarako guztiz oinarrizkotzat jotzen ditugu.
Adinaren arauera, Murua dugu gazteena (30 urte), Balendin Enbeita zena, zaharrena izanik.
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Bakoitzaren hitz-jario sasi-pautatuen bidez, bertsotarako zaletasuna eta ikaskuntza
propioaren memoriazko aldagaiak eskuratzen saiatu gara.
Hona hemen emaitzak, laburbilduz:
A) Kasurik gehienetan, zaletasuna eta aprendizaia, doinuaren gain mamitu izan da.
Ikasketa eta garapena guztiz erritmikoak ditugu, salbuespenak salbu (Xanti Zabala-k
idazkeraren eragina aipatzen du, alegia).
B) Ondorioz ez du inork neurketaren arazoa silabetan planteiatzen, doinuarekin
batera baizik ("hankamotz" – "hankaluze").
D) Bertsoa bere osotasunean ulertzen da. Esaten denak erabiltzen diren errimak
baino garrantzi handiagoa du. Botatako lehenengo bertsoa guztiz bapatean eta kantatua
azaltzen da, eta ez idatzia.
E) Ia denek bertso-sorta asko ikasi dute buruz, eta gogoratzeko ahalmena
(memoria) oso landuta daukate.

Zazpi dira gipuzkoarrak (eskualde guztietakoak), lau bizkaitarrak (Muxika eta Zornotza-koak, Bizkaiko herri bertsozaleenak), bi nafarrak (Leitza eta Errazkin-goak) eta Iparraldeko beste bi (Iholdi eta
Urepele-koak).
Nahiz eta, esan bezala, beste elkarrizketak eginak izan (Ezponda, Xanpun, eta abar) orekari eusten
saiatu gara beti. Proportzio honetan, beraz, isladatzen da hiztun eta O.H.O. mailan herrialde
bakoitzean dauden bertsolari-eskolak.
Hauxe duzue zerrenda osoa kronologikoki ordenaturik:
Joxemiel Argiñarena, 1986eko otsailaren 21ean.
Joxe Alberdi Egileor, 1986.eko otsailaren 29an.
Xanti Zabala "Lexo", 1986.eko apirilaren 11n.
Patxi Iraola, 1986.eko apirilaren 22an.
Iñaki Murua, 1986.eko apirilaren 22an.
Xabier Amuriza, 1986.eko abuztuaren 8an.
Jon Lopategi, 1986.eko abuztuaren 8an.
Txomin Garmendia, 1986.eko abuztuaren 21ean.
Manuel Lasarte, 1986.eko abuztuaren 22an.
J. Eizmendi "Basarri", 1986.eko abuztuaren 22an.
Jon Enbeita, 1986.eko urriaren 23an.
Balendin Enbeita, 1986.eko urriaren 23an.
Josu Zelaia, 1987.eko apirilaren 5ean.
Ernest Alkat, 1987.eko apirilaren 5ean.
Mixel Aire "Xalbador", 1987.eko apirilaren 5ean.
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F) Oso onartua azaltzen da, bertsotarako nolabaiteko jaiotza ematen dela. Hau da,
behin bertso bat bota edo, eta hortik aurrera hobekuntzarako prozedura batzu, baina
ardatza beti praktika da.
G) Gehienak praktika bertsozale batetik sortu ohi dira. Ingurugiroak eraginda.
H) Ez dago adostasunik txapelketei buruz, ez eta bertso-eskolen arazoez ere. Oso
eritzi ezberdinetakoak (kontrajarriak ez badira) ditugu.
Dena dela, lehen esan bezala, azkeneko galderak guztiz ideologikoak direnez,
bakoitzak mugitzen ari den pentsamendu-korrontearen arauera erantzuten die.
Funtsezkoak, ostera, aipatutako sei konstanteak ditugu, zeintzuek talde honetako bertsolari
("bertsolari zaharrak") eta eskoletakoen artean bereizketak markatzen dizkiguten. Baina
behin eta berriro aipatu den legez, hitza protagonistei.
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Joxe Migel Argiñarena.
1986.eko otsailaren 21ean eginiko elkarrizketa.
- Hasteko, nongoa haiz, familian zenbat zarete, inguruan bertsolaririk
edo bertsozalerik izan al duk, eta zer nolako eragina izan diate horiek hiregan,
hi bertsolari izateko? Nongoa, familia,...
Bueno, ni nongoa naizen badakik, errazkindarra, Larraun bailarakoa. Jaio eta
bueno leenengo urtetan an bizitua beinipein amasei-amazazpi urte arte. Ta ne mundua izan
uen beti nekazaritza, artzantza. Nekazaritzako alde garrantzitsuena duk zea ori.
Zergatikan?. Ba uen artzai mutil-zaar bat, Aituko Miel, ba ezkonberri batzuen bertsoak
kantatzen zittuena eta, bein o bitan entzun nizkioan nik arri eta beti ikasi bear nittuela ta
liburua edo emateko esaten nioan ta ez zian sekulan'e ekarri, nunbait arrek beak'e bear
bada memoriz ikasita zekizkian ta liburuik ta ezer ez uan. Baño aiengandik zetorkiak nei
bertsotako zea. Bestela gue etxean, amona, amona zana, arrek bazian bertso edo kopletako
sekulako zaletasuna. Ik itz bat esaten ion eta bertsotan eo igual erantzuten zian.
Alderantziz, erderaz ere bai: ni gogoratzen nauk oso mutilkoskorra nintzela ba, medikua
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Errazkindik etortzen zanean, ba, gue etxean sartu gabeko eunik etzian arrek, eta, bazkaltzen
ai giñela nola etorri zan, eta nik bos'bat urte edo izango nizkian, eta erdalduna uan, Don
Blas deitzen ziotena, eta esan zian:
-"Buenas tardes, ¿ke ay apetito?"
Eta amona zanak eantzun zioan:
-"Si, komiendo lo kito"
Ta pentsatzen jarri eta, ze eantzun ona eman zion arrek, e? Noski, apetittue janez
kentzen dek!.
Bestela gue aitak, gue aitagandik geo ez. Aitagandik, aita bertsozalea uen e...
bertsozale amorratua ta gogoratzen ba gabonetan da, "Orain bi mila urte inguru"
izenburukin datozen bertsoak, Txirritak eta Otaño zanak edo ez zekiat zeiñek jarritakoak
zien, nola kantatzen zitun etxean, apalondoan. Eta olako beste...
- Buruz ikasita?
Bai, bai, dena buruz. Gue aitak e... aita zana beti izandu uan, erantzunak eta
emateko bizkorra. Bersota bea, bersotan aitzeko ez, osea beak bersoa sortzeko etzian. Osea
ez uen beti, sekulan ausartu, ni, an ni sentitu're ez.
Baño berso zaarrak eta ikasi ta kantatu bai, ori bai. Ta amona zanak're bazian.
Baño oiengandik baño geiago nik uste diat, nere era, bertsotarako eragina artzaiengandik
datorkidala, zergatik ni eskolara ez niñuan juten baño artzai bai. Ta beti artzaiak ba, beti ba
barrutik baserria izaten ziaten...
- Zenbat urtetatik?
Ba beatzi-amar urtetatik. Eta beti barrutik baserria, eta, elkarren urrean baldin
baginen, ba, elkarrengana bilduta. Ta oaindik gogoratzen nak lenbizi ikasi nuen bersoa, ze
kosta zitzatan ikastea nei!. Artzaiek erakutsi zian ua're.
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- Hori zenbat urterekin, bederatzirekin baita ere?
Ez, leenago. Oi leenago uan. Oi bear bada sei-zazpi urtekin...
- Eta artzaiek erakutsita esan duk, baina nola erakutsita?, berak
kantatua ta...
Bai, beak kantatu zian ba:
Artzaia baaiz eure jatorritik
ardiak noiz ateratzen dituk bordatik?
txistua ta ujua baiñan urrutitik
nekez ateratzeituk ik'e, besten barrutitik!
- Hori bederatzi urte baino lehenago?
Bai, bai, bai!
- Eta gogoan duk!
Bai, gogoan zeukat:
Artzaia al aiz i
eure jatorritik
ardiak noiz ateratutzen dituk bordatik.
Txistua eta ujua
bainan urrutitik
nekez ateratzeituk
besten barrutitik.
Berso ori, oi dek lenbizi ikasitakoa ta neri aaztuko etzaidana. Orreatik esate'iat ba
artzaien, an inguruko artzaien inguru arrek eragin aundia izantzuela neretzako bersotan.
Eta gero, ortaz kanpoa ba, kao geo ortik asi giñuztean amabost-amasei urte... Oain, nik beti
izandu diat bersotako ta filarmonika jotzeko.
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- Musikarekin orduan nolabaiteko harreman bat, ez?

Bai, bai. Nik filarmonika bat banian, ezpainetako soinu txiki bat banian anaia
zaarrenak Afrikatik ekarria. Afrikatik ekarri ebanian, bueno ue nik beti nerekin. Barruti
bazterren berso zaarra kantau eta soiñua jo. Neria beti, beti, beti oixe: soiñua ta bersua,
soiñua ta bersoa. Eta sekula, sekulan presik gabe.
- Hi ..., hire familian, hire gainetik zegoken aita edo amona zaharraren
gain, ba, etzekiat bazegoken zaletasunik bertsotarako? Jose Ferminek ere
adibidez ba, bertsolanari nolabait ekin ziok, ez?, baina beste anaien artean edo
zaletasunik ba al zegoken?
Ez.
- Musikarekin edo ...
Baserrin dagoenak izandu dik eta esan diat leen e... nik artzaiengandiko eragina
detela bersotako, ba agian arrazoi bera izan zian baserrin gaur dagoenak. Senideetan
irugarrena dek baserrin geldituta dagoena, artzai...
- Zenbat zarete?
Amabi, amabi. Eta ordun bea're beti artzaien mundu ortan nola bizittu den, orrek'e
bazian leen berso zaarrak eta kantatzeko ta gogoa. Oain sekulan ez dek ausartu izan ba
bersoa bat batean kantatzea. Biñan, berso zaarrak ikasi eta kantatu eta ori, zaletasun
ikaragarria. Eta, beak ere arrazoi bera emango likek, artzaien mundutik zetorkion eragina
izan zezakela beak'e oi.
- Eta... bueno... nik etzekiat gogoan izango duken baina galdera hortik
zihoak hain zuzen: botatako lehenengo bertsoa, hik sortutako lehenengo bertsoa,
nola izan huen, nola sortu huen eta...
Ez nauk gogoratzen. Ez nauk gogoratzen zergatik ni askotan leenengo bersoa eta
oiek ez nauk gogoratzen. Bakar bakarrik gogoratzen nak ni, ba ne'e bi anaiak, bat Basaurin
ikasten ibili zana, sakramentinoa, apaiz, pralle in oan gainea, ta bestea Josu, ABE-ko
(HABE) eskritore ibiltzen dan au, oi'e sakramentinotan urte askoan egondu uan ta
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gogoratzen nak ba ni, oiek ematen zizkiaten nei Amuritzak Zamoran jarritako bersoak, ta ni
konturatzen nak askotan ne anaia ibiltzen zala berso berriak kantatu, ikasitako bersoa, ta
nei, berria aterazten. Osea, ni konturatzen nak oian gañen etzan eta arrek berso zaarra
kantau ta nik berria, arek zaarra ta nik berria ibiltzen giñela.
- Hori zenbat urterekin, gutxi gora behera?
Dozena bat urte edo, amairu edo...
- Eta jendaurrean?
Publikon gogoratzen nak Lekunberrin izan'tzala, Larraun Biltzarra edo... egintzan
leenengo urtean, leenengo urtean an ittuen bersotarako izendatuta eramanaziak edo, Martin
Oreja Errazkingo mutilzaarra, gure auzokoa, eta gero Anjel Aldaz, Anjel Aldaz e...
Jabengoa, Jabengo kartero famosoa. Eta, bazkaltzeko denboran, Oreja pelotarie zenak,
Oreja tercero ta... elkarrekin gu, ta bueno aiek pakean uzten ez. Eta ba gu're askon bearrik
ez, eta bazkaltzeko denboran ba kartero zaar orren ondoan ni bazkaltzen, zergati iñun
bertsolarik baldin bazen ba gure ditxia izaten uen aien zenbat eta inguruenian egotea ez?.
Eta bazkaltzeko denboran ba biok aittu giñuztean bersotan, ta geo plazako garaie iritxi uan
eta an e jun in bear'tzala, maingurun aitzea bakarrik etzela aski ta nik ez nin joan nai!. Ta
gogoratzen diat nola irurok io giñen. Eta gutxi gora bera, gutxi gora bera an bai, an zeozer
gogoratzen nauk, zergatik... kartero zaar orrek sekulako parrak egin tzizkian ne'e berso
batekin, eta nunbait gaia izandu uan: ni mutila niñuan, kartero zaar ori neska gaztea eta nei
arrek ziarroa pizteko neri, negana su eske zetorrean ez?. Eta nik nunbait esan izan bear
nioan ba...
" Zu ote zatoz zigarroa piztia
edo iztarra motz mardulak erakustia".
Eta sekulako parrak egin zizkian kartero zaar orrek ordun.
Ta bazekiat irurok jardun giñela baño naiko lotura kartero zaarrak eta nik artu
genuela gai orrekin eta beste mutil zaarra naiko saldua ibili zela, ez?; geu elkarrekin...
- Puntuka?
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Ez, bersotan, bersotan, berso osatua.

- Baina Errazkinen izen batzu ospetsuak behintzat bazeudek, ez? Hik
esandako Orexatarrak, Martinikorena oker ezpaneok horkoa duk... Errazkinen
bertan bertso zaletasunik ba al huken? Esan nahi diat bertsoak botatzeko
ohitura hori noizpehinka, nahiz eta puntuka izan, mahaingurutan eta agertzen
huken?. Eta bestela Larraun bailarako bilkura horretan, nola hasi zineten zuek?
Ba, Larraungo Biltzar edo Larraun bat, bueno Larraun bat betidanik dek teorikoki,
bainan Larraungo mugimentuaz. Oi geiago uan, Larraungo biltzar oiek eta asi ittuan ba
mugimentu bat sortu eta adibidez ba ni're ondo niñoan; baina ni asteko asita zegoan oi.
Gaur Lekunberriko farmazia dauken Baraibartar emakume ori ta kuadrilla bat,
Oreja pelotariaren arrebak eta... kuadrilla bat asi giñuztean, ez?. Pixka bat e biztu naian,
zergatik Naparroa ain leku xelebrea dek, len esan duguna ba, dek oso ezkerra eta oso
eskubia, baño eozin, eozin ta noiznai joaten dek punta batetik bestea ta alaxe demostratuta
zeok gañea, e!
- Lekunberrin bertan, garbi zegok zera beste hori...
Ordun kazike batzuk ikeragarrik, eske ikeragarrizko kulturaren kontra ta
izkuntzaren kontra ta sekulako erasoak izan dittuk, ez?, ta batipat ba, gu konturatzen
giñuztean ba zerbait egin bearra zegoala, an fallo izugarria zegola, ta konturatzen giñuztean
ba erri txikietan ta festeta joaten giñenean. Gu Errazkindik ateratzen giñuztean kuadrillea,
eta beti ba Lertxundirenak eta Leteren kantak eta kantu zaarrak kantatuz ibiltzen giñuztean.
Beti euskeraz, nonai joaten giñela beti euskeraz.
- Garai hartan euskarazko klaserik eta horrelako gauzarik ba al zegoen?
Ez, ez, etzegoen. Baño nik baneuzkean kanta zaarrak, kanta zaarrak asko nizkian
eta geo banizkian beste laun batzuk Lizartzakoak'e pasatzen zizkiatenak ordun nunai
kantatzeik etzeuden kantak ere, ta kantatzen genizkian guk. Bueno gogoratzen nauk
Altsasuko koartelaren aurrean'e ze, ze xou armatu genun igande gau batean... jo pe...
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Osea beti eraman diagu ba geren giro ori ez?. Ordun ba, Larraungo muimendu
ori're, ba, orrexengatik piztutzen asi uan. Bueno bestela, bestela ezer ez uan, Errazkinen ez
uan hola bersozaletasunik.
- Eta hi nolabait e..., bertso zaharrak ikasten eta... hire ildo konkretua
jarraituaz, hasten haiz bertsoa botatzen, publikoki eta horrela. Baina bertsoak
idazten?
Sekulan ez!. Sekulan ez, eta asi naizen bakoitzean gauza xeleblea gertau zaiak:
lenbizi etorri zaian bezelaxe ez balinbadet idatzi, zenbat eta buelta geiago eman, geo ta
exkaxagoa iruditzen zaiak egiten deten bersoa.
- Eta besteek egindako bertsoak irakurri ere ez?
Bestek egindako bersoak irakurtzea, bai. Irakurtzea bai, ikastea ez.
- Entzundakoa berriz...?
Bai entzun, osea irakurri eta... beti izaten diat e... Gauz polit bat baldin badago, ba,
ue gorde eta ola e..., baño berso saio batean gauz politak oso gutxi izate'ituk. Bat eo bi
izaten baie...
-Baina hik... ezagutzen gaituk, eta horregatik esaten diat: ikaragarrizko
normalidadea daukak, ez?, gauzak e... entzundako bertsoak gogoan izateko, ez?
Hori behintzat bai, ez? irakurri eta gogoan izan ez baina, entzun eta gogoan
gorde bai, ez?
Ori beste gauz bat xelebrea, ez? Ez dek berdin entzutea edo irakurtzea. Ez dek
berdin entzutea edo irakurtzea. Askotan, irakurtzen ai aiz eta ez ago an, baizik bista
pasatzen dek izkien gainetik. Baña entzuteakin bazirudik, eorren alperkeri ori gaillentzen
duela.
- Han, han hago ez?
Bea jartzen zaik, bea sartzen zaik nai eztekela ere. Eta nai baldinbaek esate
bateako ba Lopategiren, leen aitatu deken Lopategiren bi berso aiek, piska bat
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memorizatzen asi ezkeo gogoratuko nizkike biyak. Eta denbora asko samar ya utzita
dauzketelako ez? Baña, neri gustoko bersoa iruditzen zaidanean, saiatzen nauk eta...
- Eta hi, bueno hori... horri ze esplikazio emango hioke?. Izango hukek...
ba etzekiat doinua, doinuagatik?, edo, ba, etzekiat, bertan egoteagatik edo beste
eragin batzuk, e... adi egoteagatik... Zer?
Neretzako ez dek ez bertan eoteagatik, eta doinuarengatik ere ez, baizik e...
elduarengatik. Elduarengatik, zergatik beste sentidurik eztik neretzako berso batek!. Bere
eldutasuna. Eske doinua, doinu politean ba... asko esan gabe...
- Baina idatzita dagoen bertso bat oso heldua izan zitekek eta
gogoratzeko zaila? Entzundakoa, berriz, beste modu batetara sartzen duk
nolabait, etzekiat nola adierazi. Hik hori adierazteko zerbait hartuko huke edo
esplikazioren bat lortuko hukek, edo zer?
Nik uste diat bakoitza... nik nere burua definitzen diat alperra naizela eta
komodoa. Bueno, komodoa alperra geiena izaten dek, ez? Ordun nik ori, nere burua ala
definitzen diat, ez?, zergatik... entzuten ai naizenean ala artzen balin baet, saiatu ezkero edo
nere adimen ori beartu ezkeo piska bat, irakurriz'e artu bear nukela.
- Behar?
Artu bear nukela...
- Baina ez dek horrelakorik gertatzen?
Eztek gertatzen ori. Ordun ze gertatzen. Ba... irakurtzen ai aizenean beste eragin
batzuk e bazeudek... Ba, bakoitzek bere bizimodua, ta ori askotan aitortu diat nik:
Bizimodua ba, gutigorabera ba naiko gogorra daramakitela nik ez?, eta gertatzen zat ba
etortzen nak ilunabarrea, artzen diat periodikoa ta... askotan gogoik gabe. Ez gogoik gabe!,
baizik nekatua agolako, nekatua agolako ba... eztaukek irakurtzeko gogoik...
- Baina ez egunkaria, esan nahi diat ere "Auspoa" edo... jan edandako
bertsoak edo...
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Liburu bat... Bai, ez diat artzen. Orain, orrek ez dik esan nai nik aal dezaketen
aiñean, nere bersolaritzako teknikak beti lantzen saiaten naizela!
- Noski hori beste gauza bat duk.
Nere teknika saiatzen, lantzen saiatzen naizela eta orrengatik bat-batekotasun
ortako edo, ta geo eta konbentzittuagoa neok, geo ta konbentzittuagoa neok gañea ortaraxe
joan bear duela berriz zergatik len ori zelako. Ta ez bakarrik len ori zelako, baizik alderdi
ori landuko balueke gaur bersolari danak, eskolatu eta eskolatu-gabeen artean diferentzi
gutxiago eongo uke. Diferentzi gutxiago eongo uke, ta arrazoi batengatik: zergatik gaur
aztertzen aste aiz Amuritza batek kantatzen dituen bertsoak, Lopategi batek botatzen
dittuen bertsoak eta beste munduko gauzik ez dituzte esan. Oiek esaten dituzten oien
gorabeerak, ja bazekik eozin bersolarik, ez dek erabateko arrunta mesedez, baino bazezkik.
Zer gertatzen da bitarte ortan? Ba, gaur bersolaria bere nortasuna askotan, bere
nortasun ori askotan, ba, baztertu eta beartue be burue ikusten dik, kao jaialdi batea joanda
ze gai jartzen dioten, ze giro dagoen, eta jendearen gustoa egiten bau'e lan. Eta, leen, onea
etorrita afal aurrean o esan dek ik, ez?: askotan, arrixku aundie dola besteen gustoko
gauzak esaten oitzen dan personek.
- Hik esan duk!
Bueno nik esan diat, eta ori gertatzen dek bersolari askotan gaur. Eta nik
orrengatik esaten diat, gaurko gaiaren gorabeera ta, gaurko gaiaren gorabeera ta, bersolari
askok ain geiegizko aintzakoz artzen dutela gaia, eta ez dutela desarrollatzen beren
espirituk edo esan nai luken ori.
- Hik konkretuki, hire bertsogintzan ikusten al duk aldaketarik,
hasieratik...
Nere bersogintza?
- Bai, hik egiten duken...
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Bai, bai. Ni adibidez e... ni neoni ere bersolaritza mundu ontan neonen prozesoan,
asera aserak zeozer aaztuta badauket ere ta ordun konturatzen nauk asera asera aiek zer
izango zien, zergatik artzai eta bersolariengandik eraginez natorrena nola naizen, aien
ildokoa izango zala, aaztuta zeukeat baño oi izango uan. Gero, gero iristen dek beste etapa
bat eta ordun nik ya uste diat, eta kezka aundik izaten nittuela're, ba bersolari gaztekin or
e... kultur astek eta herri askotan itte'ittuen leen eta guk, bersolari gaztek eta asiberrik
giñenak, ba ni ta Attola, Murua, Lizaso, Begiristain, Legorretako Mujika bat ... bagiñuztean
sei-zazpi bat edo, baino ni beti sailean izaten nittuan. Nun jaialdi bat antolatu, ni an.
Ordun jaialdi guztik izateittuen danak gaiakin. Eta ordun kezka bat izate uan: "Jo,
ze gai jarriko dizkigute gaur?". Ordun ere kezka guztie nola zan ze gai jarriko zuen, ere
kezkan izateuen gaurkotasunai edo eustea. Ordun orrek etzian launtzen ere bersolaritza ori
bear bezela desarrollatzen, baizik kezkatzen iñuen ba ze gai jarriko zuen eta aal'tzan
itsurantsueneko bersoak egitea jendearen aurrean.
- Hori oztopotzat joko huke?
Nietzako oztopoa dek ori.
- Eta lagungarritzat zer? Bakoitzaren grina, besteengan ikusitako errima
mota berri batzuk... edo...
Bai. Bueno gaur gertatzen dena dek, gaur gertatzen dana dek, ia nik esan nai
nuken edo nai nuken ori erabat golpeara joateko, ba ikusten diat ba bersolaritza, len esan
degun bezela, ez? Eta gaur bersolaritzak, Amuritzak eman dion zea onekin, beste aballa bat
ikaragarrie artu duela. Ta oañ eztagoela dena aaztuta, or, datorkiguna esaten asteik!.
- Hik uste al duk ildo hori dukela landu beharko geniakeena?
Bai. Nie iritziako len galdu edo in dan ildo ori uke nietzako landu bearko
litzakena. Landu bearko litzakena eta positibotzat, beste arrazoi batengatik jotzen diat eta
aleiña itten diat baña, batipat bersolari eskolatu eta eskolatuben artean gaur dauen
diferentzik ez uke izango. Zergatik gaur'e, gaur bersolari eskolatu gabeak ere asten dituk
zeozer esan naiean ta eztakinak, ze esan bear dik?
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Eztek problema berso egitea, ze esan asmatzea. Eta ze esan esaten asi eta gaixki,
alrebes esan. Ordun ezpaldinbadakik, askoz obea dek ez sartzea mundu ontan.
Eta geo gertatzen dana oi dek ordea, gaurkotasun batean, gaurkotasun batean ba
erantzutea, edozein bersolarintzako eztek beste munduko gauza, baina or euki bear dik
erreztasun bat ikaragarria, ba memoria zaildua eta konzentrazioko sistema ori errez
dominatzen duela. Gai bat ematean, bea izan deilla kapaz, bersoa egiteko ainbat konfiantza
euki dezala ba bestek ze esaten dun entzun arte. Elkarrizketa bat!, berdin berdin dek.
Elkarrizketa bat itzez itz etzeok eiteik, etorri pixkat eztuen personarekin..., zergatik beti
etorririk ez dun orrek esan, bai, ez, bai, ez, baño bi rimakin bersoa etzeok egiteik. Eta, etorri
pixka bat derrigorrezkoa dek, baño etorri pixka bat duen personak, ba, bersolari doai oi
balin badu, geo bersoa eta likek, bersoa gerta likek elkarrizketa.
- Adibidez, Nafarroako txapelketan ibili haiz, ondo gainera eta...
hogeiren artean txapelduna izan bi aldiz, txapeldun ordea ere bai, eta horrela.
Beste txapelketetan ibili al haiz?
Bai, ibili nauk. Sariak ere egin dizkiagu... "Zepai" sarian ibili nauk... Oain
urrengo txapelketa, Euskal Herriko Txapelketan parte artu genian... aurreko txapelketan e!.
Eta bañan, ni ez nauk txapelketa.
- Bueno baina nahiz eta partaide bezala ibili ez, nolabait ere... atzetik
ibili haiz?
Txapelketai atzetik seika?
- Ez Euskadiko Txapelketaren atzetik!, txapelketa ezberdinen atzetik,
jakinez gauzak nola zihoazten, noizpehinka ikustera joanez...
Ori bai!. Ori bai. Eske ori derriorrezkoa dek. Derriorrezkoa dek e... zergatik...
besteen ere mundua, ere mundua ezin dezakek egin, baizik danon mundu bat ai aiz. Eta
danok gabiltzan mundu ortan ez dek bakarrik, e... eorri nola mugitze aizen, orren baittan
bakarrik egon bear, baizik besteak eta nola mugitzen dien eon bear dek.
Bersolaritza... eboluzionatzen joaten dek, eta bazirudik, ba, ilabete batetik bestera
eztela muimenturik egiten, baño leen gogorazi diatena, Lopategiren orduko bersoak eta
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gaurkoak ez dituk berdiñak. Ta nolaz liteke, ez?. Eta ori bersolaritzak beak eamaten dik.
Baña beste gauz bat, nei etziak orrek asko kezkatzen zeatik neri bersoegite originala
gustatzen tzaidak, bat bateko ori. Eta bat batekoa denak, ba bere preskotasuna eramaten
dik, eta preskotasun ori, naiz baldartxeo eo txukuntxeago, baño preskotasun ori eramaten
badek, ue beti gaurkoa dek.
Bersolari askorengaiñ gertatzen dek, ba original, osea, preskotasun ori ez dutela
mantentzen. Ordun asten diela oai dela bi mila urteko bersoak egiten. O asten direla beste
bati zeozer entzun, bestea ere bai eta danekin alako mazedonia bat eginda, ez?, ba seittun
tankera ematen diokela: oi ez da gaurkoa. Oi Lazkao-Txikik'e askotan esateik, oittura dik
Lazkao-Txikik: "oi berso zaarra oan!" esatekoa. Ta alaxen dek!.
Ik leen Arozamenangatik gogoratuazin diak ta ez oan ba orren berso zea ta...
- Zer?
Zerbait esan nai iaken ik ez? Bazekiat soziedadean nola esan uen bein,
Arozamenak ein zuen liburu arrengatik Lizaso zaarrak esan zuena: "liburu ori motell,
mekauendios baño itsusiagoa dek ori". Ori, zerbait esan nai uen ik ez?
- Bai.
Eta, len esan diat Arozamenak bazian bere beste berezitasun bat txapelketetarako,
inork gutxi zuena: gauzak narrazio aldetik edo, abildadea zian!, eta nik uste diat mutil,
gizon arrek memoria zuela eta konzentrazioa, biño etzuela bersolari doai ori etzula
aberatsa, itz-joku oiek eta oso pobreak zittuela. Bañan memori argie zuela, konzentrazioa're
bai, ta ze esaten zuen braaaa... goitik beera jaten tzuela, eta erantzuna argi eukitzen tzula.
Gero, erantzuteko bere abildade ori nola etzan ain aberatsa, ba erantzun eskasa!. Oi dek.
Biño arrek bazian besteei entzuteko abildade bat ikeragarria. Ikeragarria!.
- Zera, txapelketen eremuan jarraituaz, mintza gaitezen beraiei buruz
zerbait gehiago. Eta txapelketaz hitzegiteak neurketaz, edo hobeto esateko,
epaiketaz mintzatzera garamatza. Zertan oinarritu daitezke txapelketetan
sortzen diren bertsoari buruzko epaiketak?
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Nik neonen e... nik eztiat, epaimaiko esperientzik eztiat ezta gutxiagoik ere ez?.
Baña nei iruditze'tzaiak berso bat eztaola neurtzeik. Berso bat eztaola neurtzerik zergatik
e... arrazoiaren karga, segun noiz dan ere, ez dik balio berdina!.
- Erabat kokatua zegok, ez?
Bai. Arrazoiaren karga ere segun noiz dan, eztek e... eztik balio berdina!. Zenbait
garaitan askoz oso arrazoi on batek, euki lezake balio gutxiago, eskasagoak beste zenbait
garaitan baño! Ordun, nola neurtzen dek ori?
- Testuingururik gabe.
E?
- Testuingururik gabe, hau da, ingurugiroa...
Etzeok, etzeok, etzeok, etzeok!. Ik, izketan asten aizenean, elkarrizketa bat asten
danean, ba gero bai aztertuz eta bueltak emanez bearbada, ez?, baño asera batean izateitik,
beste mila gauza esan beharrekoak, gero arrazoi aundi oiek esateko!, eta aurrekoak,
geokoak bezain garrantzie duten arrazoiak dittuk!
Or ikusten dek bersolaritzaren eboluzioa bea, ez?, bersolaritzaren eboluzio bera
ikusten diagu or, uañ arrazoiaren konparaketa oi eitteko, ne iritziako ez? Gaurko
besolaritza eta Baxerrik eman zuen pausua eman ezpalu, gaur eongo al'tzan bersolaritza au
dagoen lekun?
- Nekez, zaila izango...
Ordun ze esan nai du orrek? Ba lenbizi dagoenak atzetik datorrena, ta jar dezagun
atzetik datorrena lenbizi datorrena, ba leenbiziko punttan dagoenak ainbeste garrantzi edo
gaiago duela. Ordun, bersotan asi gai bat aztertzen eta elkarrizketa batean leenbiziko
arrazoiak, naiz eta arinagoak edo eskasagoak izan, aiek dittuk pauso bat geo beste arrazoi
batzuk emateko. Oaiñ orrek eztik esan nai, orrek eztik esan nai ni ez nauk txapelketa
bersoa neurtzezkeo, berso bat erabat berso bat eta iru kantatzeko gaia emanda, iru
kantatzeko neurri orrekin, orregatik esaten diat gutxi dala.
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Arrazoi batzuk eskasagoak edo, osea, arrazoi gutxigokoak esanez nola asi bear
dan elkarrizketa bat, nola asi bear dan ez, ala hasten dek beti!, itzez itzezko elkarrizketa bat
ere bai. Geo sartze aiz gaiean eta gero etortzen dituk an galderak eta erantzunak eta... ez?.
Gaia gero berotzen dek!, eztek e... leenbizitik bero beron asten. Ordun, or gaizki ne
iritziako txapelketa zeok gaizki antolatua, eta gaien sistema neetzako. Eta batipat emen
geiena nozitzen dutenak dituk bersolari arruntak. Orregatik, orregatik bear likek ez iru
berso kantatzeko gai bat, baizik aiba gaia eta ementxe dazkatzue ordu laurden bat berso
saio bat egiteko. Aukera bat, aukera bat izan dezatela ba dozenerdi bat edo zortzi bat berso
elkarrekin kantatzeko.
- Beste zerarik gabe.
Beste zearik gabe. Bersoz erakutsi zeren abildadea.
- Abildadetaz eta ari gaitukenez, eta berezkoa eta doainekoa dena ta
gauza guzti horiek azaldu dituk solasaldi honetan. Derrigorrezko galdera
izango huke orain ba, bertso eskolei buruzko eritzia. Esan nahi diat berezkoa
den edo doainekoa den hori eztzekiat ze puntutaraino ikas daiteken baina e...
bertsogintzan nolabaiteko aldaketak baldin bazeudek, horrek esan nahi dik
eboluzio bat, hik esandako eboluzioa bazegokela ez? Eboluzio hori nola ematen
dela usten duk hik? Nola ikusten duk, nola sortzen ari ditukela...
Bueno iz bitan esateko bersolari eskolak, bersolari eskolak oso ongi zeudek.
Arrazoi bat, leenbiziko arrazoia emateko dek niretzako bersolaritzaren edo bersolari baten
irtenbidea, gaur eztek garai batean zen bezala bersolari baten ingurua. Ta lekuko dauzkek
ba edozein bersolairi galdetu iok, gaur puntta-punttan dabiltzen bai Euzkitze, bai Egaña, bai
Sarasua... eta jotzen ai banaiz ari nauk jotzen, inguru bat izan lezaketenak direla, eta
bersolari eskola bat ez balitz, oiek irtenbideik ez luteken lorak dituk.
Oi dek leenbiziko arrazoia bersolari eskolarena gaur. Zergatik gaur sagardotei
batera junda're ez daukek bersotan asteik. Nun kantatu bear dek sagardotei garaia ez
baldin badago berso bat kantatzeko eskeintzen duen giro bat edo aukera bat ez? Ordun
bersolari eskola leenbiziko zea ori dek.
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Geo bersolari eskola dudik gabe, dudik gabe, badek badek experientzie ta teknika
batzuen bilduma dauken leku bat. Eta... ni gogoratzen nauk Lasarteri nola entzun nion;
bersolari eskola edo bersolaritza're ikasi liteken gauza bat dela esan zuela Laka, ifartarra
izandu uan!. Ta Lasarteri entzun nioan: "oik ze, txoro oik ze pentsatze ote due?".
Ño, arrazoi aundie zian Lakak!. Bersolari, berso egiten ere ikasi zitekek!. Ta ortxe
dauzkek lekuko, Joxe Ramon Etxeberria bat eta gañeakok. Baño ejenplotako bat jarri bear
da're, Joxe Ramon Etxeberria aittatu diat eta ondon zegok. Bersolari, berez doairik ez duan
bati bersolari eskolak emango ziok ba ark duen bezelako mundu bat daukanai iru berso
egiteko edo ainbeste doai edo rekurso ez? Emango eztiona dek bersolari eskola batek,
arratsalde batean, ordu pare bat edo iru, ixildu gabe aitzeko. Oi dek ya berez ekarri bear
dena, etorri ori.
Bersolariaren iturri ori norberez bear dik.
Oaiñ gaurko bersolaritza, leen esan diauna, zorion edo txarrez ba jaialdi batek eta
bi berso kantatzeko etorri gaittuk, beste bat kantatzeko torian: tori puntua, tori oña,... Ez'tek
garai bateko bersolaritza ori. Ordun orrek mugatzen dik bersolaria leen nik esan diaten,
izan ittuen kezkak, gaur ze gai jarriko ote digute?, nola ibiliko ote gea? Ez nere bersolaritza
eta nere izaera lantzen, baizik kezka geiago ze gai eta responsabilidadea, jendearen aurrean
eantzun in bear aal dan txukun edo itxurotxuena ez?
Ordun gaiak kalte ori intzeok bersolaritzari. Gaiak kalte ori intzeok. Gaiarekin
beartzeak bersolaritzari ni ez neok on ein dionik. On; beste gauza bat dek ez nauela kontra
e! Gaurko gai oiek erabili bear dituela bersolariak, bañan beste gauza bat dek or:
gaurkotasun oi bersolariak bear dik, bañan or bear dik arman bat landu bearrekoa. Landu
bearreko lan-arma bat badik bersolariak, bat batekotasun oi errez ibiltzeko. Ordun or
zerbait landu gabe uzten dek: memorie, konzentrazio ze ori edo zerbaite, ta kezkatzen
gaituk bakar bakarrik zer'ein eta launak ze esan dun entzun ez. Eta ik ere rolloa. Iru berso
kantatzeko ondo zeok gaia, iru bersoak eiteittuk bear bada bate lotu gabe besteakin,
bearbada zeozer lotu deizken papera eitten dek, ba, leenbiziko puntuan zeozer esan, baño i
ere rolloan. Eta an lotu aizen edo ez aizen erantzunakin ikusten dek. Eta tranpa ori asko
ikusten dek.
Konturatzen ba'aiz i, konturatzen ba'aiz bersosaio askotan batek plazan ibiltzeko
experi, osea eskermentue daukan bersolariak eitten die: bat-batekotasun edo freskotasun oi
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erakutsi naian, lenbiziko puntuan edo bitan eantzun balute edo eantzun diotela biñipiñ
adierazi eta gero bate itxurik ez dun arrazoi batzukin atea.
- Bai
Baño oik dittuk trukok. Trukoa, gaizki montautako trukoa! Ta oiek ez lizkikek
ein bear bersolai batek. Eta jende askok, ta ustez bersoa zer den dakiten jendea engañatzen
die! Biño ni ez nauk betetzen. Nei etziak e... nei berso baten lotura arrazoiak eramaten dik.
Arrazoiakin nola lotzen dan. Ez leenbiziko puntuan eta biarrenean itsura bat eiñ, entzun
baliote edo justifikazio ori emanez, ez?, justifikazio ori egiñez eta gero zakurren ipurditik
atea.
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Joxe Alberdi "Egileor".
Bergara-n, 1986.eko otsailaren 29an.
- Bueno, lehenengo galderak aurkezpen gisara: nongoa zaren, zenbat
izan zareten familian, inguruan bertsolaririk izan duzun edo... bertsozalerik
edo... Hori izango litzateke lehenengo gauza. Beraz, gutxi gora behera esplikatu
e... zure ingurugiroa, non sortu zinen eta gauza guzti horiek.
Bai.
- Nahi duken bezala, e!
Bueno ba oañ...
- Non jaio hintzen, nongoa haiz, ze familitakoa etabar...
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Elosun.
- Elosun?

Jaio Elosun. Ta familiya, giñen, zazpi anai-arreba giñen gu, eta zaarrena gerrate
denbora edo or gaixotu zan eta gero andik il'tzan. Beste seirok gu... baserriyan bizi izan
giñan. Nik e... ogei urte nittuala edo ola beintzet aldegin nun kalea, Soaluzea lanea ta an
ibili nitzen denboran beste osaba batekin eonintzen e Osintxun, apopillo bezela edo,
apopillo bezela... obeto esateko etxeko bezela. Ta gero fameliya're, ba..., aittezana il'tzanian,
Osintxura jetxi zan ta denok elkarrekin bizitzen giñan.
- Kalean?
Kalen, Osintxun kalien, aik eta ezkontza arte ta ezkonduta gero're bertan ein
giñuzten amar urte Osintxun. Geo etorri giñen onea, Bergarara.
- Eta... hor, zure familia ondoan, edo Elosun bertan, edo Osintxun, edo
beste nonbaiten, bertsozale edo bertsolariren batekin topo egin al zenuen edo...
Nola sortu zitzaizun grina bertsotan hasteko, edo noiztik hasi zinen bertsoak
entzuten eta horrela? Ze harreman izan zenituen?
Ba... bersolaririk etzan, etzan or e... nik or, leenengo leenengo bersolarin
grabazioa banun ordurako're ta Loidi Saletxe "Ollolarre" zian or baso lanetan ibiltze
zianak, ordun'e ibiltze zien Osintxu alde ortan beintzet ibiltze zien, eta apopillo zeuden
"Marinix-zana" esate zitzaion, "Marinix-zana" esate zitzaion eztakit nola zun, zana beti
beintzet orrekin zeatu zan, izen orrekin taberna ori eta arek e... etortzen zien illuntzien
Osintxu aldera ta aren bersuek entzun ta gero arekin pizkabat asi nintzen baña...
- Hori zenbat urterekin?
Ori ba ni kalea jun nitzela... ortxe emezortzi bat urtekin ju'nitzen ni kalea ta ortxe,
ortixe aurrea beintzet; emezortzi-ogei inguru ortan or, or...
- Lehenagotik etxean edo herrian edo nonbait bertso zaharrak entzun edo
horrelako ohiturarik izan zenuen?
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Bai. Zaarrak, zaarrak idazteko ta ola pixkat gustatzen zitzaidan berso zaar e...
ordun papela'e izate zien, kantu papelak ta orrek e... bate inguruan e... artzeko moduik izate
balin banun beintzet, artze nittun. Ta Balentxi zanak eta olako berso batzuk orduan izate
zien eta... au ibiltze zan e... zela esangoizut, zu're akordatuko zea segurasko, au e...
Mendaroko Txerristaka. Orrek eitte zittun papelik geientxuenak emen, ta or, gu're sarri ez
giñen atatzen etxetik eta orrela perin batea atea ezkeo Elgoibarrea edo, Elgoibarko perin
edo...
- Bertso paperak edo...
Bai ori, ori jakiñe izate zan. Ta ne leenengo lana izate zan beintzat atako papelen
bat eo bi edo...
- Orduan, ze garaitan aurkitzen zenituen bertso paperak?
Bai, papelak artze nittuela izango zan amar-amabost urte inguru ortan.
- Eta garai hortan Elgoibarren, Elgoibarko ferian bertso paperak izaten
ziren?
Bai, Gabon-zaarretako feriya izate zan, joatezkeo guetzako oixe izate zan eun
osoan, baño kao ordun'e guasok ematezuen beintzet nai bazuen juen... emate zuen ori,
ordena ori ta bueno gu jute'giñen ta ne lenengo lana, ne konpra oixe izate zan seguramente
e, alakoxe papelen bat erostea izate zan.
Ostien bersolari aldetik len esaten asi naiz ta... Agirrek'e bazun osaba bat emen
Osintxun, uztargilea eta ordurako igual pixkat martxan jarrita izango genun ta asi giñen ba,
arrek ekarte zun, beti're deitze ziun onuntz etortze zanen, "Osintxura ager adi", eta or asi
giñen beti're preparatze ziun kaakolak edo zeoze preparatze zittun arek eta... Arek jan da
ean ondoren alako berso saio batzuk eitte giñuzen da... Ni plazaratu nitzela leenengo
leenengo akordatze naiz Joxe Lizaso, soldadu zegola. Soldadu zegon eta... ori gogon
dauket ura permixuakin onutz etorri eta Txapel zanak eta irurok zela Azpeittin kantatu
genun. Nik gogoan dauketena orixe da.
Aurretik uste't beste baten kantatu nula Elosun, Bixko zana, ezautu al'tzenun
Bixko zana?
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- Ez.
Arekintxe beste baten uste't kantatu nula Elosun, Elosun bertan.
- Eta ze... zenbat urterekin edo?
E... ba, ortxe eukiko nittun emezortzi-emeretzi, emezortzi emeretzi olakotxe bat

eukiko nittun.
- Eta hori zure familian zuk bakarrik?
Bai, ez da besterik e...
- Ez da besterik irten.
Ba, pixkat moldatzen dienak bai, baño beintzet plazaraño ez dia allau.
- Baina bertsozaleak bai?
Bai, bai, bai, zaleak bai, zaleak orixe zaleak diala. Ta beste anai bat'e bastante
poliki itteuna e bai, baña ez ta, aurreako bideik ez du sekula izan ez, plazarako ez da iña.
- Eta... zuk uste duzu ingurugiro horrek zuregan eragina izan duela...
uste duzu giroa inportantea izan dela ala zuk hartutako bide bat, zuk hartutako
erabaki bat eta zure bide bakarra izan dela?
Bueno ba nik eztakitt ori zela, zela esan ere. Afiziyo ori beintzet nireandik e...
nereana sortu zan eta gero papelak ere artze nittun eta berso zaar batzuek ikasi ta berso
zaar eta berri ta ola pixkat e... nola edo ala beintzat martxa ori eraman gendula. Ta geo
pixkat katie eltzen asi giñenin geo ta aurreratsuo, geo ta aurreratsuo ba ortxe, ortxe ibili
giñen.
- Zuk beraz, hemezortzi urterekin... ja lehenengo bertsoak botatzen
zenituen plazan...
Bai, olakon bat izango zien, emezortzi bat urte inguru.
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- Hortik aurrera hala eta guztiz ere, jarraitzen duzu bertsoak botatzen
eta horrela. Aldaketarik egon al da zure bertsolaritzan?
Bai. Aldaketak, aldaketak... zuk nola esan nai dezu, bersolari bezela?
- Bai, eta hobetzeko eta... Zer egin duzu zuk zure bertsolaritza
hobetzeko? Zer nolako ariketak? Beraz hasera batetatik hasten zara bertsoa
botatzen, ez?, baina gero... zuk orain botatzen dituzun bertsoak nolakoak dira:
hasieran bezalakoak edo, zaintzeagatik, hobexeagoak?
Bai beti or e... ofizio danetan bezelaxe, ibili egin bear da pixkat. Eta zenbat eta
lagun obeakin, obe gañia!. Eta beti martxa ori e...aurrekuek erakusten, erakusten, erakusten
juten da eta bersolaritza... bai guk e... gu asi giñenien gaiek eta olako gauzik etzan e... gu
ari giñen denboran. Geoko, ni akordatze naiz leenengo leenengo gaiek e... au e... Irigoien,
bilbotar ori?
- Alfonso
Bai, Alfonso. Leenengo leenengo gaiek e... ni akordatze naiz Eibarren orrek jarri
ziula ta ordurako're izango giñuzen beintzet guk e..., ezkonduta nengola badakit!,
ogeitabost urtetik gora ziela. Ogeitabost urtekin ezkondu nintzen da ortik gora beintzat e...
gaie jartzen asi ziela. Ta andik onea bersolaritzak e... kanbio aundie ein duela bai, ta
mejoran dijola're bai.
- Ta zuk uste duzu zure hobetze edo zure aurreratze guzti horiek,
lagunei esker izan direla, hau da, jende batekin edo besterekin ibiltzeagatik eta
abar?
Ori da, ori da.
- Hori da?
Ori da. Beti lagunak...
- Beste lagunengandik nolabait jasotzen zenuen ez?, edo halako...
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Bai, bai, guk e... egia esateko Lizaso Joxeandik ere bersotan asko ikasi gendun.
Au da, gu baño pixkat e... gogortxeago zan gu oain asi giñeneako're ta, gero Lasarte
bateana juteko're ordun esate zuen ene!, ona zala, ona zala ta, bai ona, ta guk e... ona bear!.
Ona zan eta orrek bersotan guri... eztala ikasten esate ue, baño ikasi ittea bersotan e!. Laun
onakin obeto gañea, bai, ikasi ittea pixkat. Laun onakin obeto.
- Beraz, zu horrela joaten zinen beti, ez bakarrik botatzea, nolabait ere
entzutea...
Bai, bai, bai, bai. Asko oaiñ zaartu gea ta, baña asko jasotze zan orduan e... beste
batzuk ze esate zuen goguen gauza asko ekartze zan e... norberanak baño geio bestenak
izate zien da, geio entzun eta geio...
- Eta ze bertso mota?. Adibidez, ba, doinu berriak, edo errimak, edo nola
moldatu, ...
Bai, bai, bai ori, geio doñuek. Doñuek oain daure ikaragarri. Orduen doñuek e...
gaur beste etzan.
- Noski
Gaur beste doñu etzan...
- Egon, edo erabili ez, noski ...
Oañ doñu asko ateatzen ai die, e! Gaur gaurkoz gañea, badakit, ikusten da e...
oingo txapelketetan e... bakoitzek berai bakarrik tokatzen zaionen e... doñu xelebreakin
ateatzen diela ta doñu onakin, e! Doñu onak dia baña, aber or gure, bein urtetan aurrea
dijoanak doinu ortan sartzen kontuk dittula, e! Sartzen da, sartzen da baña...
- Orduan alde batetik ikasten zenuen ingurugiroarekin, lagunekin hain
zuzen, bertsoak botatzen, botatzen zenuen bitartean entzun eta, beraz, ikasi ere,
baina beste bide bat zegoen zuk lehen aipatutakoa: e... bertso paper horiek
irakurtzea adibidez, ez? Txikitatik zenuen bertso paperak irakurtzeko ohitura?
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Bai, bersoak irakurtzeko oitura ori izan nun nik, ta gaur gaurkoz ta lenau're bai,
irakurtzea beti izango dala ona uste det bersotarako, baña guk ortan ezteu, eskola aldeti're
oso urriyek izan gea eta baño irakurtzea beti ona dala, bai e! Nik Lazkanori batien baño
geiotan aittuta nau goizien e noabait juteako, berak periodikuko notiziak aittu itten dittula,
ta beti eoten dala gaien bat an arrapatzeko modun. Nik sekulan eztet izan kostunbre ori, ta
periodikoik e...
- Baina ez egunkaria bakarrik irakurtzea, bertsoak irakurtzea e!
Bersoak bai, berso, bersoak nik irakurtzeko afiziyo ikeragarrie izan nun garai
baten, or, ezkondu arte gañea, gero utzi niyon asko, baño ezkondu arte nik e... berso
zaarrak irakurtzeko afiziyua...
- Eta idatzi?
Idatzi ez, orixe sekula ez det in. Oaiñ, erretian edo ementxe batenbatek eskatzen
balinbau bodan bateako edo, jarriko al didazu bertson bat edo bi edo ta?. Oriek gañia oañ'e
etortze zaizkit baño semeei eraitte'izkiot, genealen. Semeak in ditzala ta norbeak... bat batea
izatezkeo ta bestela papeleako ezta, eziñien ibiltze'naiz beti, eziñien.
- Eta bueno, beste modu bat izango litzateke baita ikasteko, jaialdietara
joatea eta horrela ez?
Bai, beti ona orrek'e, beti. Erakutsi itten du beti... ona da, ona da jaialdi ittea, beste
batzui aitzea ona da, oso ona da, segitzen diau baña...
- Eta orain, oraingo txapelketa... segitzen al duzu oraingo Euskadiko
Txapelketa hori, bertsolari-txapelketa, nola doan asuntoa eta...
Segi?
- Segi bai, atzetik.
Bai, bai, segitzen diot nik oni!
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- Eta beste txapelketak, adibidez orain arte izandakoak edo, nahiz eta
Euskadiko Txapelketakoak ez izan? Beste txapelketa batzuk Zaldibin,
Donostian eta... konkurtso horiek ere?
Bai, izaten dia tarteka eta etorriko al'tziñake, etorriko al'tziñake?, ta ba joan, joan
ittenaiz. Baña oain beste... oañ dabilen txapelketa ontan, eztakit e... Amuritzak txapela atea
zuela zenbat urte izango'ian, lau?
- Lehen aldiz?
Leenen...
- Sei!
Sei al dia?
- Sei, sei, sei
Eztakit sei al dian
- Sei, larogeian
Ba orduan... larogeian zan, bai. Orduntxe azkeneko artu nun nik parte e... kantatu
gendun, nik uste kantatu nula Arrasaten eta Gernikan.
- Eta nahiz eta parte hartu ez, entzule gisa gustatzen zaizu hara joatea
eta...?
Bai, bai, bai, gustatuko etzait ba?. Orixe, ori... gauza bat esateko joaten naizen e...
momentuen nik ez dakit e... geroa pasatze zait pixket, baña sartze naizen momentuen eta
erak asteko dauden momentu inguru ortan, erak bezin nerbioso eoten naizela uste det
edo... ori, gaitz ori eztakit zerena dan, baña aurten'e toki danetan ori pasa zat eta... baña
gustau itte'zait eta jun itte'naiz baño nerbioso, erak bezin nerbioso eongo naizela usteut.
Ikusteittut neure...
- Nahiz eta semea egon ez?
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Semea, egia esan, ikusi nun Bergaran'e, Bergaran'e kantatu zun da, ikusi nun da
orduan da gaizkiago gañea. Eta semiak aurrera segitzeko izan balu, enitzen jungo gañea
segurasko. Etxekoik ikusteik ez dut beñere nai e... ikusteik'e nai. Sufritzen, badakit
proatuta nagolako zenbat sufritzen dan or, asunto ortan. Baña gustau bai, ta nerbioso eote
naiz, ta aurten'e olaxe nabil e... Asteko momentuan, geo bein asten dianien ba, uste't
bertsotan dabilena ere pixkat kalmatzen, kalmatzen joateiela nerbio asunto ori, kalmatzen
jutea beti bein asi'ezkeo, baño asi arte?... Nerbioso eote naiz bai.
- Eta... txapelketaz hitzegiten ari garenez, zuk uste duzu badagoela
epaitzerik? Epai daitekela? Juzgatu daitekela...
Bueno juzgatu leikela, or e... leen ere mila gorabeera zeuden or: juzgatu leikela, ez
dala juzgatzen, badala juzgatzen, eztaola juzgatzerik,... Baño nik uste't bakoitze bere parean
ba fiñ aittu diela lanen, e! Ta neretzat orrek itten'uen lanak in bearko ie; oañ ondo juzgau,
nik... eztet billatzen erreza izangoanik ori ittea...
- Ez dut esaten bakarrik Txapelketan e... nik jeneralean esaten dut.
Edozein txapelketa antolatu eta ba al dago juzgatzerik bertso bat? Guztietan, ez
Txapelketa konkretu honetan bakarrik.
Txapelketa ontan'e oixe, leen esan deuna juzgatzeri, juzgatzeri or... bakoitze bere
lanien aikoittuk eta ondo juzgau're eingoizkie baño oiñ etzekiat'pa... or leen esan deun ori:
Muartegi bat eta ondo juzgauta atzea geatu die, Etxeberria bat eta?
- Noski...
Gaurko tralle baten ibili balia, or ya ixiltze nauk baña... or... orren sartu ezinik
dabilena atzea geatzea, ondo juzgatuta etzekit... Akaso bai, e!
- Akaso bai. Eta...
Tokau leikek bi eun txarrak tokatzea or e... etzeok, toki aundik etzeok or e!
Ordubeteko lanen dana zeok eta bi ordu txarrak eukitzea pertsona batek, bi irten ileran eta
erreza'ek eta or beintzet, or atzea geauta daela.
- Eta juzgatzekotan zertan oinarrituko zenuke juizio hori?
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Or juizio ortan etzekit ba nik ze esan nik motell!
- Erriman, doinuan, gaiari nola heldu, beraz bertsoaren edukian edo...?

Bai, Isaspik esaten tzian lengoan or e... ondo juzgatzen baldin badue! Baño ondo
juzgatze ori, ni ortxe etzekit, soñujoliena bezela dek ori: an'e ikusten duk eta danak
iguala'ittuk azkeneako eta, eta an baten batzuk e... erabaki in'biar. Alegiñak eingo'ittuela?.
Etzekit. Nik ez, ez nikek ezer esan nai, or ondo juzgau leiken edo ez, etzekit, etzekit.
Bakoitze be aleiñak einda jungoittuk eta... orren kontra etzeok berbaik itteik.
- Eta... bueno, txapelketa alde batera utzita, mintza gaitezen eskoletaz.
Zer iruditzen zaizkizu orain sortzen diren bertsolari eskolak?, bai ikastoletan,
bai helduen tartean eta horrela?
Emen, Arrasaten, ik'e badakik ori, urtetan daola. Eta Sarasua bai, baña beste
bersolaririk ba al dao urtetan dabilenik?, eta urtetan ari dittuk or eskolan, e! Or ez dit
ikusten nik beste materialik, Sarasua e... or zeok kuadrillan. Baña aren parian zeitten
zeudek bestiak, batea eskolan ibillita? Materiala eongo zala txiki-txikittatik seguramente!.
An eongo uen materiala.
Au're bai, aure bazetok e, aure ondo zetok!, bestiek... segurasko bazebiltzek au
baño urte geiagon or e... eskola ortan, baña... nik eztit ikusten materialik or. Arena bai, ta
arek zerbait eukiko zula asi zaneako're eukiko zula zerbait. Berez eztanakin e... eskolatik...
zerbait moldatukoie baña... ez dit uste gauza formalik moldauko'ienik e!.
- Zuk uste duzu bertsolari eskoletan eta errezkeriara jotzen dela?.
Errimakeria edo bakarrik nolabait moldatu eta kitto, besterik ez dagoela
irakasterik, edo zer?.
Ez dit ulertu ondo ori...
- E... ea bertsolari eskoletan sortzen edo ematen den irakaskuntza horrek,
azkenean errimakeria edo errezkeria azpimarratzen duen.
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Ba or, or etzekit pa nik zer esan e. Or, len esan deana zeok or. Or alegin danak
eingoizkie baña, eztana, eztana eztuela aurreatuko. Oin dana, materiala berez artzekoa danai
eraingo zie pixkat baña... eztanik ateatzeko modurik ez'tek eingo seguramente or e. Pixkat
ipiñiko die martxan baña... Arantzazu Loidi ta, orrek urte askon ai dittuk or e... ta ein itten
die bersotan e!, orrek baño exkaxagoak bazeudek or, kuadrilla ortan. Baña jundaneko
amar urteontan eskolan ai dianak, ta unuzkeo pixka-pixkat, netzat orrek pixkat aurreatzen
joan bear zian.
- Ba, hau da gutxi gora behera neri interesatzen zitzaidana. Gutxi gora
behera zure eritzia jakitea, oro har, bertsolaritzaren inguruan dauden gauzez eta
batipat e... nola, nola hasi zinen zu bertsotan eta nola, nola ikasi zenuen beste
lagunengandik, eta gauza guzti horiek. Eta...
Ola asi giñen gu, ola asi giñen eta orduan e... garai artan gaur baño bildur geio
zan arrimatzeko edozeñena eta, baña... bein asi giñenen, ba, lagunek ein giñuzen da... baña
ortako, bersotako norbera baño geiago dana bear do. Or, gaur'e naio det, ni baño gutxigo
danik asko ez da eongo, baña... eskaxagoakin baño gueneko puntakokin kantatzea
errezago itten dalako ta bera ofendittuko'a, bera ofendittuko'a segurasko baña, baña gu,
norbera beintzat obeto ibiltzen dela bai, ori bai. Beti onakin obeto ibiltzen da bai.
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Xanti Zabala "Lexo"
1986.eko Apirilaren 11n
- Lehenengo galdera izango huke hire sorterria eta giroa ezagutzea.
Familia: zenbat zareten, nongoa haizen, ea inguruan izan duken bertsolaririk,
bertsozalerik eta ea gauza guzti horiek eragina izan diaten hi bertsolari izateko.
Bueno, gutxi gorabehera nongoa haizen eta ea, horretaz hasi hitzegiten...
Bueno, ba, Lezon jaioa, Gaintxurizketa baserrian, milla beatzireun da
berrogeitabian. Bueno, giro aldetik nik ne leenengo bertsogiroa ez bertsogiro-arrunta
baizik eta garai bateko artazuriketak? Ori badakik zer dan, ezta?
- Bueno... esplikatu, esplikatu.
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Ba... e... udazkenian artuak biltze'zian garaian, ganbarara eraman eta txukiña
kentzea, ba, famili osua an bildu eta bueno ba, an atatzeittuan ba bertso zaarrak, beti bertso
zaarrak.
- Zeinek botata, zenbat zarete familian...
Bueno gu familian e... bederatzi senide izan gaittuk, amabi izanak, baño bederatzi
bizi giñenek eta gero gurasok.
- Eta lehenengo bertso zahar horiek nork botatzen zituen?
Bueno, an e... gure aittak eta ni, senideetan gazteena nauk, eta orduan ba beste
senideak ba paratze'zizkiaten. Adibidez ba... Oiartzungo "Kaskazuriren" bertso famoso,
famatu oiek eta beste bertso zaar asko.
- Bazegoken bertsozaletasuna hire familian, ez?
Bueno, nik eztiat uste bertsozaletasuna zenik bazikan e... olako billera oietan ba
kantatzeko oittura edo... ez zentzu oso, nola esango nikek nik? Gaur entenditzen dan
bezela bertsozaletasuna ez, beste modu batera.
- Baina bertso zaharrak besterik ez hituken?
Bai, bai, bertso zaarrak.
- Etzian inork ezer berririk botatzen?
Ez, ez, ez, nik ez diat sekulan erantzun etxian bertso bateri.
- Ezta, ezta... puntuka ere?
Ez, ez, ez, ezerrez. Bertso zaarrak bai, kantatu bakarrik, edo kanta zaar batzuk edo
ola.
- Familian ba al zegoen ohiturarik lehengo esaera zahar horiek esateko
beti erdi errimatuta eta horrela, testularitza esaten dutena?
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Ba ez, ez, ez. Bakarrik e... ola esaera zarrak, esaera zaarrak bertsotan botatzen
zienak eta... olako esaeta batzuk bai, baino modu orta ez, eta berririk ez beintzet.
- Orduan beti lanean, ez?, hor ganbaran eta horrela... Eta hik, berriz,
lehenengo bertsoa gogoan al duk?
Ez.
- Noiz bota huken ere ez?
Nik e... leenengo bertsoa kantatu uste'iat ein nuela amasei urtetan edo ola ta
autobus batian.
- Autobusean?
Eskursio batian.
- Eskolan.
Ez, orduan e... "Baserri-gaztedi" ingurukoa. Or, mugimentu ortan asi nittuan ni
pixkabat eta orduan eskursio bat e... etzekiat Arratera edo olako zerbait izan bear'tzian. Eta
leenagotikan e... guk ei'genian e... Ondarrabian antzerkia. Eta antzerki ori eitterakoan,
antzerki orrek eskatzen zian e... zea bat, bertso bat azkenerako. Eta nik moldatu nian e...
alako bertsoa. Beraz, idatzita izan uan nere leenengo bertsua. Idatzia.
- Eta gero abestuta?
Ez. Bertso ura beste batek abesten tzian. Eta ain zuzen e... antzerki ortan eta
bertso ori kantatu zuenak, kantatu zuenian, Bordari, Bordari zena, zeukan e...
- Artola?
Artola, Fernando Artola zeuken antzerkia ikusten eta bukatu zenian, funtzioa
bukatu zenian, galdetu zian ia nork egin zuen bertso ua.
- Zenbat urte izango zituen berak?
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- Bai

Oi izan uen oan dala amasei... oitamairu urte. Oseake, arek izango zizkian ba
berrogeita...
- Hainbeste?
Bai, berrogeitabost eo olakon bat segurasko.
- Eta gero hi Bordarirekin harremanetan egon haiz edo inguruko
bertsolariekin, esan nahi diat adibidez...
Bai, bai, nik e... esango nikek ba orduntxe piztu zala neregana bertsozaletasuna.
- Bordari ezagutzerakoan?
Bai. Bertso ori egin nuenian eta arek ba animatu ninduan ba, ba... bertsua naiko
ondo egiña zeola eta Bordarik esplikatu ziaken neri leen leenengo ba... bertson teknika zer
tzen: silaba kontatze ori, orren bidez gero arreman aberastasuna eta olako puntuk, ezta? Eta
ni ba ori ba... ortik e... azkar izango uan ba eskursio ori eta oroitzen nauk ba autobusian...
- Bapatean?
Bapatean nola aritu nitzen bertsotan. Eta gero andik laixter izan uen e... bueno
auzoko festa batzutan ba, ordurako "Baserri-gaztedi" inguru ortan ba, ibiltzen giñuan ba
jende gaztea ibiltzen eta ola eta in genian olako e... sariketa modua edo, zea bat, olako
bertso saio bat ein genian. Eta an kantatu nian nik plazan leenengo aldiz; amasei-amazazpi
urte nittun.
- Azkar beraz? Lehenengo bertsoa hamaseirekin eta berehala iada
plazan! Orain ere, ba al daukak ohiturarik bertsoak idazteko?
Bai, bueno andik aurrea, ba, nik bertso asko idatzi diat.
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- Eta irakurri?
Ta irakurri're bai, irakurri're bai, liburu zaarretatik ta bertso asko irakurri diat. Bat
bakarrik'e etzeukeat gogoan e!.
- Eta nola konpontzen haiz, adibidez, doinuen asuntoarekin? Hik
irakurtzen duk eta badakik ze doinu dagokion?
Bueno nik doinua erabiltzen diat e... bear bada ez berak duena, lau puntukoa
balinba, sei puntukoa balinba, bost puntukoa balinbada, bat edo bestea. Doinu pilla bat
bazerek, ezta?
- Hik uste duk adibidez bertsoak idaztea eta irakurtzea e... etzekiat e...
komenigarria dukela edo zerbait ikasten dukela idazten eta irakurtzen?
Bai, bai. Nik uste diat ba bertso zaarretan ere, bertso zaarrak askotan neri iruitu
zaizkidak ba askotan oso txarrak direla, baño bere eukia beti izan ditek bertsoak, ta ordun
ba ori perfekzionatzeko ba ire buruak ba talenturik balin badu, ba, saiatze aiz obeto egiten,
ezta? Eta orduan ba bai, orixe komeni dela irakurtzea ere. Ta idaztea ere, nik uste'iat e... bat
batean eitteko forma eta idaztekoa berdiñak direla; esana diagu bein baño geiagotan.
- Hori interesgarria duk; esan gehiago horretaz!
Nik uste'iat e... irakurtzia, idazteko modua eta kantatzekoa berdinak direla. Or
diferentzi bat zeok: kantatzeko denboran, ba, ez daukak perfekzionatzeik bertsoa, momentu
batean ein bear duk ein bearrekua eta kitto. Baña modua, nik uste diat berdiña dela.
Orduan nik beti pentsatu izan diat, ba, nik kantatzerakoan aal banu egin idazten eitten
ditten bezin bertso onak, ba, nola eingo nizkian? Baño zoritxarrez, ba... ez duk berdina
ba... lau orduan bertso bat egitea edo bi minutuan eittea!.
- Jaialditara joateko ohiturarik ba al daukak?
Bai, jaialditara ba beti, beti, askotan. Nik e... batez ere bertso zaletasun oi pixka
bat sentittu nuenetikan ba... mila saiotara joan nauk. Batzutan urrutira ere bai eta oso
bertsolari xelebriak entzutera ere bai. Eta xelebria esaten dudanian esaten diat ba adibidez
ba garai hoitan e... Lizaso ta Lasarte ta Basarri ta Uztapide ibiltze'ittuan, ta geroxeago
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Lopategi ta Azpillaga sortu zienian, alako bikote fenomeno ura, ba bikote ori entzutera ba
mila tokitara!
- A bai e?
Bai. E... festa inguruan beti izaten ittuan, geienian. Gero jaialditan aparte're bai,
baño festa inguruan ba aik izan tziten bolada izugarria eta orduan ba... aal nuen guztitara
joaten niñuen aik entzutea.
- Eta... txapelketetan parte hartu duk?
Bai.
- Noiz izan huken lehenengo aldiz?
Ba lenengo aldiz uste diat milla beatzireun da irurogeitaseian artu nuela nik parte,
Euskaltzaindiak eratzen zittun txapelketa oietan.
- Bai, bai. Gero hirurogeita zazpian, berriz, bukatu huan.
Irurogeitazazpian bukatu uan. Nik aurreko, osea irurogeita zazpikoan eta
irurogeita bikuan artu nian parte.
- Hirurogeita bikoan?
O... irurogeita bostekoan!
- Hirurogeita bostekoan. Lopategi hain zuzen finaleraino iritsi huen ez?
Irurogeita bostean izango uen, edo zazpian bear bada? Etzekiat. Etzekiat irugarren
o laugarren edo etzekiat ze eintzon.
- Bai, bai.
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Ba urte artan'e an niñuan ni kantatzen eta gañea usteiat irurogeita zazpian
izan'tzala Gipuzkoako azken txapelketa, Gipuzkoako finalista izatera iritsi...
- Hori duk, hori esan nahi nian: hirurogeita bostean, oker ez banegok,
ehun da gehiago bertsolarik hartu ziaten parte halako txapelketan eta zera...
bailaraz bailara egin huen.
Ballaraz ballara.
- Eta hi, orduan, Gipuzkoan klasifikatu?
Bai. Azkeneko finalen, Tolosan jokatu uan, Leidorren: Garmendia, Gorrotxategi,
ez, Gorrotxategi soldadu zegoen orduan, Gorrotxategi finalea etorri uan. Garmendia,
Muñoa, Etxeberria, Koxme Lizaso, Zendoia.
- Uztapide? Uztapide libre, txapelduna zelako, txapelketa irabazi
zuelako.
Bai, Uztapide finalea. Besteik... beste iru're baittuan, Zendoia Azpeitikoa... Bestea
Zestuakoa Lilibe... beste aiar bat usteiat zela... Ez nauk gogoratzen danakin.
- Eta txapelketa, hik, normalki, segitu al duk orduezkero?
Bai, bai, txapelketa guztitan e... parte artzaile bezala eta entzule bezela, parte
artzetikan utziz...
- Ez Euskadiko Txapelketa bakarrik, beste txapelketak ere bai, esan nahi
diat: jarraitu al dituk edo behintzat... grina hori ez?
Bai, bai, bai. Nik beti bai... griñea, txapelketa nei asko gustatzen tzaiak nei beti.
- Hik usten duk hire... etzekiat bertsogintzan bertan aldaketarik egon
denik? Esan nahi diat: hasieratik orain arte, hik esan duk, adibidez, idazten eta
horrela hobetu dukela hire modua. Baina hori nola, zer dela ta?
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Bueno, nik usteiat aldaketa izan dudala. Nik usteiat ori normala dela, bertsolari
guziak izango zutela nola edo alakoa, batzuk ustegabean eta beste batzuk ba pixkabat
saiatuta ezta? Eta bai, aldaketa ori sumatzen diat nik, batez ere, ba, azken aldi ontan beintzat
ba, etzekiat pixkabat ba, metafora aldetik edo alako dena zuzenian esan bearrian ba... aidian
zerbait utziaz, adieraziz, garbi garbi esan gabe nai duken ori, pixkabat orta. Bai, aldaketa ori
bai.
- Eta ausartuko hitzake zer gauza direla medio eman duken aldaketa
hori esatera?
Bueno, nik usteiat ori, batez ere nik nere buruagan beintzet e... ikuste'iat batez ere,
batez ere aldaketa ori izan dudala e... Amuritzan bidez. Batez ere azken aldi hontako
aldaketa ori, Amuritzan bidez. Leenengo aldaketa normalagua ba... bueno beste bertsolari
bati entzun eta "ño gauza politta esan dik!", eta ori jaso nolabait eta gauza bera e...
kopiatzen edo saiatu kopiatzen edo alako gauz polittak eitten saiatu.
Baño beste metafora aldetik eta batez ere Amuritzak e... leenengo txapelketa
irabazi zunetik. Eta ori batez ere erabiltzen diat nik beintzat batez ere idazterakoan,
idazterakoan. Kantatzerakoan zailagoak dittuk e... norberak e... metaforak sortzea eta oso
zaila duk; nik uste diat ala dela. Eta orduan e... idazterakoan beintzat bai. Oain,
kantatzerakoan e ba... bai.
Nik usteiat aldaketa bai, normala dela e!.
- Hik txapelketetan parte hartu duk. Eta... uste duk bertsoa epai
daitekela?
Bai, bai. Ein aundi batean bai.
- Eta ze heinean, zertan oinarriturik?
Bueno neretzako beti bertsoan baliorik aundiena beti neretzako izaten duk e...
teknika aldetik esango nukena. Adibidez, ba, neurria. Neurria nik usteiat e... bertsoan
ezinbestekoa dala. Neurria luzatu eta moztutzia, neretzako ez duk bertsoa. Bertsoa izango
duk, ezta?, baño esan nai diat, inportantzi izugarria dik neretzako neurriak batez ere. Eta
errimak ba...naiko aberatsa izan dedilla.
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- Eta... guzti honekin uste diat ailegatu gaitukela harira eta izango
hukek... orain sortu dituken eskola guzti hauei buruz zer esan hezakek?
Bueno, nik usteiat eskolak bear bearrezkoak diela gaurko egunian eta bertsoan
etorkizuna ortxetik dagoela ain zuzen.
- Eta zergatik?
Zergatik?. Ba garai bateko bertsolaritza ba izan duk baserri girokoa erabat.
- Baina hi langilea haiz adibidez eta hemen hago Irun erdaldun batetan
bizitzen eta bertsolari bezela jarraitzen. Hori nola esplika hezakek, eskolarik
gabe?
Bueno... e... nik esango nikek, ba, nolabaitteko eskola ba... nere buruakin
montatu dudala nik. Eta leen esan diadan leengo baserri giroan ni e... bertsotan asi
nintzenean, baserrian bizi ninduan eta baserri giroko bertsoa egiten nian eta orain'e ain
zuzen kalean bizi nauk eta nik usteiat, ba, erabat ezberdina dela nere bertsoa eitteko modua.
Naiz eta, ba sagardotegira joatean eta, naiko baserri giro edo leengo era zaarreko bertsoak
kantatu. Baño bizitza aldatzen den moduan, ba, nik usteiat ba, bertsolariak bere burua
aldatzen dula eta orduan ba garai bateko problematikatikan gaurkora, ba, izugarrizko
desberdintasuna zeok, ezta? Bai e... politika mailan adibidez, ez?, oi inportantena nik
usteiat or daola; edo errigintza mailan bertan.
Eta ordun gaurko eunian ba... nik usteiat bertso seriogok eitten diela garai
batekoak baño. Eta eskolak beak bearrezkoak ikuste'izkiat e... ba sagardoteian edo baserri
inguruan edo erri inguruan ba beste giro bat uen. Gaur bertsolari izan nai dunak nai ta
naiez, nik pentsatzen diat ba, bertso eskolatara joan bear duela. Eta ain zuzen ba, bertso
eskola ortatiken sortukoituk bertsolariak eta bertsozaliak.
- Eta eskola horietatik at?
Nik ez diat ikusten gaurko munduan, gaurko kale giron ba bertsolari eskola baten
inguruan ez dabilena ba nola bertso zaletu litteken, eztiat ikusten, eztiat ikusten.
- Ez duk ikusten, ordun, iada girorik zegokenik eskolatik kanpo?
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Ez diat nik olako... nik uste diat erritan ere, edozein erritan orain antolatzen dian
festa geienak ere, ba, ildo ortatik dijoztela. Bueno, oizko ba... Udaletxeak antolatzeittun
erriko festak... nik usteiat oietan ere, ba, eragin aundia duela bertso eskola edo bertso
eskola inguruan dabilen jendeak. Nik ala usten diat beintzat.
- Eta besterik ez!
Bukatu al diau?
- Bai
Bueno ta beste gauza bat len eztiau esan txapelketak orain dela... bueno irurogeita
amazazpian eta irurogeita amabostean eta... geroztik ere ibili nauk txapelketetan; Zepai
saritan adibidez. Zepai sarian bost edo sei aldiz artu nian parte eta auxe izate auan ia-ia
gure urteroko lan bakarra. Tristea ori duk!
- Hik uste duk posibilidade gehiago daudela gaur? Esan nahi diat e...
Bai, bai, bai. Nik alderdi ortatikan gaurko gazteak askozaz aukera geiokin
ikusteizkiat. Normala oi're nik azpimarratu nai nukena duk zenbaitetan e... bertsolari asko
ibiltzen duk txappelketetan eta gero ortik kanpora kantatzeko ez die aukera aundiegirik
izaten.
Len esan diat Bordarikin nola topatu nintzen lenengo bertsoa idatzi nuenian; nik
etzekiat zer moduzko bertsoa izango zen ura, baño esan ziaken naiko ondo zeola eta
momentu artantxe bertan ikasi nian nik bertso teknika: silaba kontatze ori nola bear'tzuen.
Ta nik ordutik grabatua zeukat ori buruan, eta orreatik esan diat leno, noski, ta neetzako
oso inportantea duk zea... metrika edo neurria. Izugarria.
Gero, gero bertsotan inportantzi aundie ematen zaiok zeai, etenai. Etenak
inportantzi aundie dik. Adibidez azkeneko txapelketa ontan, ain zuzen Lizasok irabazi dun
txapelketa ontan ikusi'at nik e... Lizasok berak eta beste bertsolariren batek e... zea e...
etenak naiko gaizki erabili dittuztela, eta orrek asko itxusten dik bertsoa. Itz bat bukatu
baño len eitten den doñua bukatzen duk eta itzak ez, eta gero bestiakin lotze ori. Oso itxusi
eitten dik!.
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- Bai, baina Urola aldean beti holaxe egiten ditek e! Esan nahi diat,
ohitura haundia diatela gauzak elkartzeko, etena ez omen diate asko erabiltzen.
Kuriosoa duk!, oso bertsogintza azkarra zeukatek, eta horren araberan eten
gutxi. Zaila egiten duk!.
Bai, bai.
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Patxi Iraola eta Iñaki Murua.
1986eko Apirilaren 22an.

- Lehenengo galdera: bakoitza nongoa den, zenbat zereten familian,
ingurua,... ea bertsolaririk izan duzuen edo bertsozalerik edo... nolabaiteko
eraginen bat, bultzadaren bat bertsotan hasteko eta, bueno,... bertsotan hasi
baino lehenago bakoitzaren ingurua. Nongoak, familian zenbat, eta bertsoen
itzala ea nabarmentzen zen nonbait.
(Iraola) Bueno... ba... nun jaioa galdetu dek ezta?
- Bai
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Ni Zaldibin jaioa. Apirilaren ogeitabian gaudek, biar berrogeita amairu urte jaio
nitzela, bai, ogeita iruan. Eta familia, zortzi senide: sei mutil eta bueno... sei anai ta bi
arreba.
Eta... bersogiro orren, orren sustraia? Etxetik asita. Atte zana ere bersotan egitte
zuena oan gure aita.
Eta... nik etzekiat jaiotzatik edo jaio giñelako alako etxe batean o inguru batean
edo, baño gero e... nola esate'a afizioa o ori, ori beintzat nik sentitu nian ezaueraik nuen
ordurako. Esan littekek batetik e... esan dedan bezela, ba, giro inguru ortan sortu giñelako
garai artan e... bueno aurren kantak'e asko bersok izateittuan; aurrei seaskan gure amak eo
amonak eo kantari asten balinbazien, berso zaar batzuk eo kantatuko zetien eta e... ori
batetik. Entzuten asi beintzat lenengo, eta gero, esan dean bezela, aita ere bersolarie, ez ola
plazan da ibilitako bersolarie, baña bersolari etorri dezentea zuena, e... oaiñ, organizatu
gabekoa. Organizatu gabekoa, esan nai nikek, bersoa neurtzen da e... askotan ba amarreko
aundin o zortziko aundin igoal, urrengon igoal kantatuko zian amarreko txikin o zortziko
txikin. Baño beintzat e... zea zona, e... etorri eta gañea zea, sake aundiko bersolarie.
Bazetian ola tartean berso bastante egoki kantatutakok'e. Eta nik aitta lenengo, ola bersotan
ezautu nuna, ba... nik sei bat urte nittula. Neonek sei bat urte nittula, or mendialdea joan
giñuzean, mendian bazittuen terreno batzuk: pagadi olako zea eta noizipeiñ ba... joateittuan
ola ikusi bat ematea e... osea mendialdea ta ni eamaniñuan eun baten, nik sei bat urte
nittula, sei bat urte uste'iat nittula, ortxe. Eta gero ango bueltea in da beerakon, Deposittue
bakizue, taberna, antxe berakon sartu giñuzean da igandea oan da zeoan erromerie:
soñujole bat, etzekiat nik zein izango zan, soñue jotzen ai oan eta jendea dantzan eta abar.
Antxe sukalden gue atte zana ori ardo pixkat eanez, ta ni an motikoa beida, ta an
etzekiat bestea zein izango zan e... baño beintzat bersotan ekin zioen elkarri. Ta ni antxe
beida, motikoa, nola aik zeatze ote zuen bata bestei ba, e... emate zuen eantzunekatik ba
arrituta: nola litteken kantatu eta gauza ori ola momentun eittea.
Ta olaxe ba, esan deana lenengo giro ori etxeko familitik, etxeko familitik. Eta
gero, pixkanan pixkanak kanpora o auzora, auzon bi taberna bagiñuzten, garai artan
bagiñuzean bi taberna: bat Bentaberri ta bestea e...Telletxo baserria. Telletxo baserrian, an
letrero bat jartze'zian erderaz: "El ke kiere beber bino de dragon, ke entre en este bodegon"
jartze zian. Olaxe, ta nola auzokok zien da oso ezaunek etxe oitako jendea're, ta etxen
bezelaxe ibiltze giñuzean.
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Gero, geroxeon, oain sei urteko kontuk esaten ai nauk ta oi geroxeon gertatu uan
e!, e... nik zortzi urte nittula, gerra denboran itxitako taberna bat, Bentaberri, gero izena,
leeno Alkortane zana gero Bentaberri izenakin iriki zan gue auzoan, gerra garaien itxitako
taberna bat. Eta or, orrutza asi zien etortzen leenengo Basarri ta Uztapide. Ba... beatzi bat
urte nik nittunen izango zan ori. Leenengo etorri zienen ni ez nintzan an, baño gure aita
bai, da an goien bersoak entzun da etorri, etxera jun zan da etxen esaten gue aitte zanak:
"Bentaberrin bersolarik dare" gure amari esaten'tzion, da e... "Uztapide ta
Basarri, oiek omen die gaurko zea bersolarik obenak, oain daren bersolarik obenak oik
omen die, esan due, ta ekarri'mendittu Olaldeko Matiasek, orren bitartez etorri'men die. Ori
zea Baserri Batallon trabajadoresetan zeola goardin eote'men zan Matias, eta andik eindako
amistade bidez, zea Basarri etorri'men da; eta Uztapide berriz be laune ta ola etorri'men die.
Ta or in dittue berebiziko berso saiok. Ta oiekin batean beste mutil koxkor bat an aittua
kantari, ta esan due Abalingo Felipen semea dala, motil txiki bat; amasei urte'men dauzke,
baño ezto ematen oraindik ainbeste dittunik'e, da ue atakoa andik bersolarie". Olaxe
esan'tzon zea, Lazkao-Txikikatik gue aitte zanak etxea jun'tzanen.
Ba olaxe, giro ortantxe, ta gero sarritan etortze asi zien zea, gue auzo orta ta ba, an
entzuten giñun balkoitikan kantatzen. Da ba, askotan e barrun, tabernan barrun kantatze
zuenen'e bai, saio asko eitte zuten: igoal etorri eguardin, bazkal aurretik eta amaiketako
zeozer ein eta ondoenen bertso saio bat eitte zuen.
Gero bazkaldu eta bazkal ondon bi-iru saio igual. Eta gero balkoiti beste saio bat.
Balkoikoa ein da ondoenen, izate zan jendea, bat ezpazan bestea, tentatzeko; gue
atte zana bea're an askotan gertatu zan eakin kantari. Gu antxe, inguru artan ibiltze giñen
eta olaxe, ba, aik itte'zuen zea ori eitten asi giñen anai arten gero: geon arten Basarri ta
Uztapide, papel oi eiñez geok motil kozkorrak anai arten'e badeu, afizio aundie deu
kantatzen eta bersoa beintzat geientsuena, bueno, bat anai bat, anaietan irugarrana, arekin
an aitze'giñen bat Uztapide ta bestea Basarri giñela ta...
(Murua) - Zein, Joxe Mari?
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Ez, Pello, bestea. Joxe Mari baño zaarragoa, anaietan irugarrena. Eta arek bastante
eitte'zian bersotan, beak'e. Geo arek etzian seittu ta ez oan ezertan asi, baño arek bazian
garai bat bastante eitte zona bersotan. Eta alaxe ba... afizio ortan seittu genun aurrea eta
olaxe ibiltze giñen zean, esan dean bezela, ba, asera bat ortixek artu gendun, olaxe.
Ba gero, ba, emen errin'e bagiñuzen bersolarik, bersolarik bastante ondo
kantatzen zuenak: Ilario eta Artxanberri're gutxi-asko ezautu non; Artxanberri bersolari
ona zan. Gero beste zea, zaar batzuk'e bai: Lazkauetxeko Ilario, Miel Munduate eta bazien
ola bersotan bastante eitte zuenak. Beste bat Iartzetako Ilario ta orik ba bersotan bastante
ondo moldatze zienak zien, ta taberna oietan, gue auzoko oritan askotan aitze zien kantari,
ta gu antxe eote giñen beti.
Ni atsalde baten gogoatzen naiz oandik... ba kantatu zuen eun artan... a! bestea
Loentxito, oi ez det esan, e... Miel Munduatek eta Loentxitok atsalde guztin kantatu zuen,
ta ni antxe ondon jarrita motikoa, eakin antxe entzun da entzun! Baño nola litteke?, eitte
nun, nola kantatu litteke gizonak ola? Batek kantatu ta bestek taka!, eantzun ari!. Arritzen!
Ne'arten: "au nola litteke?". Ezta pentsau'e ordun ola bersotan e... nik ola in bear nonik eta,
ezta pentsau'e, ezin litekela iruitze zitzaian. Olaxe!
Baña gero, esan dean bezela, asi giñen ba pixkanan poliki poliki anai arten da,
kantatzen da, sobrare ai dala ba zerbait e... lantzen o sortzen o nik ez dakit, ola zerbait
gertatzen da. Olako zerbait gertatzen da, bizioa ta... ño! Ta... ola txarrantxea kantatze
genunen da, bueno txarrak, danak txarrak izango zien baño... batzutan ola gertatze zan
rimau o... "ño! oaingo ontan puntu onak bota'ittuk" esate gendun.
Guk ez gendun rimaik ta kristoik zer zanik e! Esate giñun ba, "puntu onak
bota'ittuk" eta ola bata bestei zean. Ta geo txarrak atatzen bazien, "ño! ez ittuan
ikeragarrik!", eta olaxe aitze giñen.
Gero ba e... oiek etxeko kontuk zien. Geo auzoa, auzoko launekin da juntatze
giñen da... akordatze naiz or bagenun etxe zaar bat, etxe uts bat, jaiatsaldetan da juntatze
giñen auzoko launekin da. An e... zea... gu bi anaiok jarri kantari zean, eseita jarri
ganbaran ta bestek aurrekalden aitzen.
Olako zeak eitte giñutzen, aik txalo jotzen publikoa balitz bezela...
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Oain telebixioko programak inbentatzen, ta auek olaxe fuego!
Olaxe ibiltze giñen. Ta eun baten, ba, tabernan kantari, ni leendabiziko asi nitzela,
ba amabi urte o ola izango nittuan, bueno kantari... nik bersok o ez dakit ze kantauko
nittun, zerbait beintzet kantau.
Ta or Deposittuko zea ortan oan: jun gaittuk eun baten aitte zanak esan'tziuan,
ordun gue etxen eitte zuen e... garai artan e... zea gerra ondorengo urteetan gauza askokin
geiokin bezela, tabakokin'e komerik izate'zien. Tabako erretzalle aundi xamarra zanak
beintzet, ezin sortu iñundik'e. Ta razionamentue ta jartze zittuen baño... gutxi emate zuen!,
ta or emandakok eun baten erretzen zittuen ta gero komerik! Ta asi zien etxen tabako
landarea aldatu eta etxen zeatzen, etxen eitten.
Gue etxen zien iru: attona zana, aitte eta koñadoa gue etxea biltze zan da... tabako
asko zeatze zuen. Ta geo... etxeakotik asko xamar eitte zuen da, sobrau itte zan tartetan, da
emate zion auzokon bati o soldau o zeozer itte'zun da... baita zea're, entreau're asko itte
zuen oso prezio bajun zeak, Estaduk kentze zien zea bat, "kupo" kentze zien.
Baño alare sobrau itte zan da gue auzoko mutil zar orri gue atte zanak aindu dio
tabako pixkan bat, ta gu bialdu giñuzen, iru anaiok: "eamaiozue au zeai, Bitoietxeko
Manueli" esanda.
Jun gea taberna orta ta an zeren beste artzai zea batzuk, batzuk erretiautakok,
bestek arten artzai seitzen zuenak ta ola, kuadrilla bat taberna ortan. Ta... "nungok dittuk
ok?", gu ez giñuzten nunbait ezautzen da... "ok Oleiko Pellon seme'ittuk"; Olei, gue
etxen... "Oleiko Pellon semek" ta ola ta, "ok bersotan igual ingo'ie ordun, aitten antzekok
ez baie", ta ola asi zien an batzuk zirikatzen ta guk taka! kantau in giñun, nik eta beste
anaiek'e bai. Ta zeozer, nik eztakit zer kantau genun, etzan ikaragarrizko gauzaik izango
baño!.
- Baina bertso oso bat?. Lau puntukoa ta...
Bai, lau puntukoa o ba... an beintzat asi ta bukau arte aittu. Ba ola.
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Ta gero, oi ola gertatu zan, pasatu zan da ordun badakizu, arten "primer biernes"
esate'giñun illen leenbiziko ostirala, Niño Jesus de Plaga o eztakit ze esate zien, orrea jun
bearra izate zan kofesatu ta komunioa artu ta... garai artan olako oitturak zien! Andik jun
gea, oixe ordun amakin jun bearra izate'zan, oik elizkoiak zea... gu baño zintzoxeok zien,
da... bialdu naue kofesatzea eun baten. Ta apaizek, bakarren batek pasa zion abixoa ni
bersotan aittu nitzela nunbait, da ala, nik ne ustetan pekatu danak esan nittun, oi esateko
asmoik ez neuken, bersotan aittu nittzenik!, da beak esan'tzian:
-"Ez'al dezu besteik?"
-"Ez"
-"Besteik etzea ezer akordatzen ola gaizki in dezunik ezerre?"
-"Ni ez"
-"Lengon Deposittun bersotan aittu omen ziñen ba?"
-"Bai, aittu nitzen"
-"Ba... oi oso oittura txarra dezu e!"
-"Ze'ba?"
-"Ba, oañ arteko bersolari guztik arlotek izan die, ta zu're ala izango zea oittura
orri seitzen balin'baiozu" esan'tzian.
Oi benetan artzen bai zan garai artan apaizek esan ezkeo, ta ni geo kitto!, eon
nitzen urte batzutan ba... ixilik, geio kantatu'ben.
Eta ola ta... geo oaingo zeaik ez, ez bai zan oaingo zeaik. Ordun bersok ta ola
kantau ezkeo ba... osea moxkortuta o ola kantatzen zala uste zuen, jendek ola uste zon ta...
eztet esango koño!, barauik kantatze gendunik'e bein taberna jun ezkeo!, baño ez beintzet
erabat lurrea eroita're ez giñen eoten. Baño erreparo pixkatekin beti ibiltze giñen, olaxe
ibiltze giñen, olaxe ibiltze giñen.
Da... urte batzutan utzita eon nitzen, bastante atzenduta apaiz orrek oi esan'tzin
ezkeo. Ola, oik esandakoa dana aintzakotzat artze'zan dana ta...
Baño alaz ta guztiz'e ba... ño mutillek!, au zalle izaten da sobrare norbeak
jaiotzatik dakarren griña ori, oi berrize aaztualdi batzuk eiñagatik, piztu itten da.
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Ortxe emezortzi bat urte nittun garaien, berrize pixkat asi nitzen ola kantari. E...
karnabal batzutan erriko kuadrilla bat ibili giñen etxez etxe. Karnabaletan ordun zea ibiltze
zan, zea esate giñun guk, "mozorro".
- Mozorrotuta!
Bai. Batzuk dantza itte'zuen, bestek zato-zale, saski-zale... Ni saski-zale ibiltze
nitzen. Aixe ibiltze nittun orko arrautza ta txoixok!
Ta ola, orduntxe berriz kuadrillan launek asi zitzatan,"bueno i bersotan in bear
diau ta...". Bazkaltzen da afaltzen gelditzen ginen tokitan ba... ba asi beize ta pixkat
animatu ta olaxe, pixkanan pixkanan.
Ta... ba gero... ba, Lazkau-Txikikin da, Lazkau-Txikikin kantatu nonen ortxe
izango nittun nik emezortzi ogei bat urte inguru, leenengo Lazkau-Txikikin kantau nonen,
ola bersolari zea batekin.
Nei askotan intentatzen zon, iñalak itte'zin kantatzeko baño enon sekula, nik
izugarrizko bildurre nion Lazkau-Txikiri. Bildurre o... nola esatea, errespetoa o... bueno ni,
ne burua ez bait non ain ingurun e... Ta nik Lazkau-Txiki ezautze bainon, ni Lazkau-Txiki
leenengo kantatzen ikusi non, beak amasei bat urte nik beatzi urte izango nittun; nik baño
zazpi urte geio dittu! Arek ordun'e berso onak kantatze zittun, danak ez dakit baño tarten
tarten oso berso onak kantatzen zittun arek ordun'e ta geo're oain itten don bezelaxe,
berdin berdin.
Da... olaxe eun baten arrapatu giñuzen bi anaiok kantari ai giñela Deposittun.
Beste eun baten'e gertatu giñen biok kantari ta ue sartzen ikusi ta biok ixilik, ta iñalak in
kantatzeko ta ez gendun geio kantau bersoik.
Eta eun baten sartu zan Deposittun da... urdun'e daka! arrapau giñutzen
da..."gaur kantau bearko'zue bai!". Ola jarri zan geon ondon eseita, ta bea gañea zea zeon
besoa ausita o eskumuturre ausita o... ordun obratan lana itten zon arrek zeakin... e...
Lazkauko Estankoko kontratistakin ibiltze zan, da... ieltxero o ola ibiltze zan. Ta... garai
artan zan.
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Alaxe asi giñen leenbiziko ta asi giñen ala poliki poliki aurrena puntue jarrita ta
ola, eta gero gaie jarrita're ein genun; zea zan Luxiak eta Gartziarenak apustue jokatu zuen
ondoena zan. E... ni ez dakit, Luxia ta ue Garziarena uste't gai bat jarri ziuela biori taka!
kantatzeko.
Antxe aittu giñen, saio bat in gendun dexente. Nik eztakit ze kantatzen nun, ondo
kantau nula esan zien ordun, baño Lazkau-Txikik bezin ondo ez nun beintzat kantatuko!.
Ta geo arrezkeo askotan, bein ue in ezkeo Lazkau-Txikikin askotan kantatu det.
Eta gero ba... nei Lazkau-Txikik askotan esate zin bea ola txapelketata juten zan
garaien, jun bearra neukela ta eztakit zer... ola esate'zin, baño ni e'nitzen atrebitzen da, e'non
gañea pentsatzen sekula kantatu bear nonik, sekula pentsau're e'non itten. Ta ola urte
batzuk pasau nittun.
Lazkau-Txikik irurogeitabin Beasiñen kantatu zonen, aurreko iganden, kantatu
zon aurreko iganden elkarrekin bankete baten eon giñen berso batzuk kantau ta antxe, gure
auzoko borda baten eintzuen asadoa o esaten zaion kostilla jan bat. Ordun'e esan'tzin:
"Goazemak, i, urrengo iganden elkarrekin". Nik e... eneuken garai artan ola plazan da
kantatzeko ta... e'naiz gañea ni plazagizona sekula izan da... ba! Baño Lazkau-Txikik
esate'zin.
Ta gero... oi ola pasatu zan. Andik bi urtea, irurogeitaseien ez, andik lau urtea, nik
kantatu non leenengo plazan, irurogeitaseien, milla beatzireun da irurogeitaseien leenengo
plazan kantatu nian Ordizin eta Santa Ana eun bat oan. Oi Txapelketa Nagusiako,
Uztapide txapeldun izan zan Txapelketa ure jokatzeko, oi oan balleratan eitten zan
Txapelketea. Igartzabal ordun soldau eongo uan segurasko? Bai. Intxaustik ein'tzian
leenengo, ta ni bigarren ordun, leenbiziko Ordizin Goierriko ballaran.
Ta ordun atea nitxoan ba... zea Leorretako Jainko zanak orduako ezautu nitxoan
eta... arek ein'tzian nei berebiziko enpeñoa: zea, nerbiosoa nitzela ta pastillak eosi
kalmatzeko ta krixto guztik ein da bialdu nitxoan zea... kantatzea. Ta kantau nian da ba...
bastante ondo, neonek uste baño obe kantau nian, lenbiziko aldin da ola izateko beintzat.
- Pastila eta guzti gainera!
Bai, bastante ondo prepauta bialdu niñuen!
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Zaldibitik lau atea giñen, ordun lau bersolari o... bai! Bat illa da, Sorronbio esate
ziena. Aranburu ta Artano, moztaka bat... desgastekin zeok, laroi ta urte geio zeuzkek,
larogeitabi-iru urte. Eta oi oan bat ordun Zaldibitik joan giñenetan, bat oi oan Ordizin
kantatzen.
Olaxe, andik aurrea ba saiok ein, geo plazan bat o bitan ibili giñuztean.
Andik ondoren belaxe beintzat eaman giñuztean Ataungo Ibon Goikoetxea ta
biok Ormaizteia plaza kantatzea. Urtain oan arrijasotzen eta aizkolarik etzekiat zein'tzien, ta
gu bersotan. Etxaburu gaie jartzen. Da... an aittu giñuzean ia eroin, zuti eon eziñik, paitea
baño zurigo einda.
Ikara baten! (Murua)
Bai, dardaizo baten biok, ue're bai ta ni're bai. Bueno ta beandu baño ordun
ogeitamabi urte bainittun nik zean, e... plazan da asteko garai txarrak die orik. Oik
ezkondu ta erretiatzeko onak izango'ie baño... garai txarrak ola mutil-koxkorrak bezela
plazan azaltzeko.
Olaxe!, geo txapelketa batzutan da or ibili gea e... eztakit zenbat txapelketa.
Ordizin'e baten izan genduan. Aurrena Gabirikoa uste'iat izan zala; an berriz bigarren
etsialdie artu genduan: Gabirin leenengo txapelketa izan oan ba?, an e... soziedade...
- Aurten hamabosgarrena.
E?
- Aurten hamabosgarrena.
Bai, Igartzabalek bultzatu niñuan asko. Ni asita nitxoan orduako ta esan'tzian e...
enpeñu dezente beintzet in'tzian e... ze kristo?, jute aiz ta...
Bueno, bueno, jungo'aittuk ba! Ta ala jun giñuztean. Sarie eman'tzien da gustoa
etorri nitxoan ni etxea andio.
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Ta geo udan'e Ordizin beste txapelketa bat izan oan, Goiburuk irabazi zian ue.
Bai, Igartzabal da denok giñuztean. Goiburuk gañea alako zeaipe juntzala esan'tzian,
etzekiat ze zeatan jungo zan baño. Nik'e ala esan nioan, ala junitzela, baño beintzet ata
gattuk, kantatzea jun gattuk eta... bi saio ittuan, iganden bat eta astizkenen bukatu. Antton
Aranburu uste'iat zala ordun gaiek ematen guri.
- Gai-jartzaile?
Bai. Da zeak, Goiburuk irabazi zian txapelketa ue. Geo ondoren artan hasi ittuan
Izalgo zea orik, sari orik.
- Zepai saria?
Bai, Zepai saria. Or ibili giñuztean gero.
Oi'e bein irabazi uan (Murua).
Bai, irabazita o... beintzet eman'tziuen zeozer eta gustua. Irurogeitamalauen nik
uste'iat irabazi nula, bai.
Beste bat Beasiñen izan oan, beste zea bat.
Baita! Aranzadi ta Ormazabal zana ta...
Bai, Arantzazuko prallek aittu zetien... Zeberio ta...
Ni Goierriko eskolan nebillen ordun eta akordatzen naiz nola jun nitzen piparra
in'da ok aitzea (Murua).
Olaxe ba gue mundualdie!.
- Beste galdera bat aparte: Itsasondoko Jesusito Letek gai-jartzaile
papela ez al du inoiz bete?
Gai ematen bai, guekin'e bai.
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Bai, nekin'e bai oi. Urte baten Zaldibin festatan oi gendun gai jartzen guk eta
ordun kantatu gendun erriko bersolarik, errin bertakok: Joxe Mari Aranburu, Soronbea,
gue Joxe Mari eta ni, lauek kantatu giñuan urte baten Santa Fe-tan. Ta Lete gendun gaiek
ematen, Jexux Lete.
- Geroago hitzegingo diagu bertsogintzako aldaketaz, baina orain hik ere
Murua hitzegin beharko duk ezta?
Gauza berdinetaz? Ba nik urte gutxigo zeuzkeat eta erretolika txikigoa zeukeat.
Gañea onek zeukek kriston memorie. Au dena dek bea artxiboa: bersok gogon artzen da
pasaizok eta leengo oitturak eta zeak eta... krixton arrobie dek au.
Gurea oraindik, onena aitzen ai naizela pentsatzen eta... mekaguen sos!, oik
danak, guri're pasauko zitzaiuan baño... konturatu ez, jabetu ez detalle orikin. Ta au igual,
ordun beste era batea bizitzen oan eta bizimodu lasaiagoa igual ta etzekiat'pa nik, gauza
gutxigok denborea bete o nik etzekiat. Onek beintzet ikaragarri, oso deskripzio onak eitte
zittuk garai aietakok. Ikaragarrie dek onena.
Bai, or bizimodue bastante... guk beida e... gure bizitzea mende erdi bat dek, ezta?
Baño nik uste'iat oain dala bi mende eta guk ezautu genduena aldaketa gutxigo izan'tzala,
guk ezautu gendunetik onuntza in dena baño. Alde guztita, bizitzeko eran, Euskalerrin da
danen, mundu guztin igual.
Bai, presakago bizi gea ta! Azkarrago...
Aurrerapenak, golpek etorri'ttuk, aurrerapenak etorri'ttuk alde guztitan: makinarik
eta gauzak etorri'ttuk eta lenau ezautu giñuan ba... etzekiat nik, makina koxkorren bat eo
beste gue zean, bahoan Zaldibin motorrakin ibiltze zana garie jotzeko.
Eta gu garek ezaututa ba kamionak arten katekin, kriston katekin da zeakin e...
ibiltze zan kamiona baoan, Ormazteiko Tellerin, errueda mazizokin ibiltzen zan kamiona
ezaututa gatxek gu ere. Eta... ba gauza orik ordun ittuan ba oso... arten desarrollatu gabe,
orduntxe sortutako gauza zea batzuk. Motorran asuntoa orduntxe zeon asita guk ezautu
genduan garaien zeoan asita, ta gañeantzen ba baserritako langintzak eta ori ba, dana
eskuz. Goldekin edo laian in eta bueno... esan deana, berreun urtez aurretik itten zan
bezalaxe, gauzak eo lanak eta gauza orik ezautu giñuzean guk eitten ziela. Eta oañ ikusten
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dek nolako traktorek eta nola zeak, ba, alde guzitan nolako zeak... Oi danak guk ezautu
zetiau, denbora gutxin ezautu zetiau guk orik.
- Hoi arrazoi haundia duk. Neri gertatzen zaidak... Fakultatean eta
horrela... kriston belozidadekin, askotan ez dakidala norekin nagon eta bueno
hurrengo egunean pentsa hezak egin dudanaz gogoratzeko! Ta hik, berriz,
Murua esaten duken kapazidade hori, beste bisibilidade...
Ikeragarrie. Bai, antzematen dek. Ori zeok e... zeauta... eonda, asentauta ta or
gelditzen dek. Leengo, ja urte batzuk dauzken jendek e... au oraindio gaztea dek baño...
Esan diat, ni zaarra nitxok. Nik ezautu diat bizimodu zaarra (Iraola).
Zaarra, zaarra... Baño... asten dek kontatzen da zeukik ja... zeatuta, oenda,
reposatuta gauzea, eta ja kontatzen dik beste, beste mundu baten bizi balie bezela: detalle
danak ta-ta-ta-ta, xe-xe-xe.
Oain berriz aste aiz ta ainbeste gauza itteittuk eunen burun, ze in dean eztakik
azkenen. Bai, lau gauza, eskema, lau adar eta orik eingo nittun ba, ta eunero oik itten dittut
eta yasta. Baño ok bezela?, Deposittuta jun da asi ta "tak" eta "tak" eta detallek... Sobrare
bizimodue gauza gutxigokin osatze'oan, baño gauza gutxi orik benetan apreziau eta
estimau. Ori oan... ta oain grabatuta geldittuta zeuzkek jende onek!
Oain baño jai guttxigo eitte oan ordun; jai, ola jai izeneko zea oik. Bueno aste
erdiko jaiek eta orik bai, eingo zien. Baño esan nai nikek,ba, asten lanbaten lan eingo oan
da jaien e... igandea're basarrin goizen beintzat lana seguro. Da... baño atxalden tarten bat
arrapatzen bazan, nunbaittetik bueltan bat in eta bueno, ttirriki-ttarraka, au, ori, beste,
aizkenen erretiroako nunbait, gue garaien, beintzat gaztek giñan garaien, tabernan'e
bastante gazteik asitakok, baño tabernan da asi baño leenau, nunbaittetik erremeritik eo
bueltan bat in eta nunbait zean baten eo kuadrillan biltze bagiñen, bersotan saion bat itte
genduan. Berso onak bagenittuan etxen aitzen zienak ta ortan aitze zienak eta... Eta ori bai,
geo urrengo eunen ba... nik ze esango'iat, bueno baserrin bizi zanak oan bezelako... ordun
azpia joan bearrik ez, presaka goizen jeki ta ibili bearreko ori ez ta... Beste gauza batzuk
baittuan oain etzienak... alde ortatik ordun jendea lasaiago bizi zala, relejun mende ez zala
bizi ainbeste.
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Oain itten dittuk gauza asko ein ta ein dek, zeozer estimatzeko zenbat eta geio ein
eta ordun eta estimatzeko gauza geio zeok, eta ordun, berriz, gutxi baño ondo eitten zan
ure, estimatu eta ausnartu eitte uan, eta arekin bizi. Oain berriz, milla gauza eitte'ittuk eta
beatzireun eta larogei ta emeretzi alperrik eta bestek bakarrik balio dik. Eta segurasko ura
ein'be utzi.
Arrazoi ikeragarri ematen diat ortan. Askotan eote'neok pentsatzen e... ba ordun
bizikletan lanea juten asita eta ue're askotan aberiauta. Ala're noanai joateko pronto,
Beasiña eo Lazkaua eo eozin lekuta oñez eo bizikletan eo. Oñez eo bueltea ein da...
Baño eunen burun lan oixe igual?
Ez, baño illuntzen, lanetik ata ta gero oi e! Lanetik atea ta geo etxen eo nunbait
igual bokaillon bat eo jan da ba, gaueko amabik aldea etxea etorri ezkeo... Danak gustoa,
krixton zea in balitz bezela, festa o... ikaragarrizko zea in balitz bezela. Eta urrengo eunen
ba taka! lanea berriz'e ta... Baño oain...
Beste mentalidade bat...
Oain motokin, ni motokin ibiltze neok, beste batzuk kotxekin, lanea juteko're
allatu eziñik.
Bai, beti beandu!
Juxtu, juxtu!. Andik atea ta bestea presaka, bestea presaka, ta askotan ba dana
presaka ta azkenen ezer ez!, ze arraio geo?, adelantuk azkenen!.
Bizi ez!. Bai, adelantuk azkenen atzeapen. Aurrerapena atzeapen!.
Ne bizimodui buruz e... berdintsue dek bizimodue, bakarrik urte batzun
difentzikin eta urte oitan bizimoduk ein don difentzie artu bearra zeok. Baño bestela?, onek
bezela!
Onek aitte zian eta nik'e bai; aitte ola bertsozalea ta bueno anai arten aek'e ni
e'nittuan ala ibili, baña anai arten aek'e beti bersotan da, ilobak'e bersotan ein duenak eta
ola zeuzkik eta bea're... oain irurogeitamairu urte zeuzkik baño gaztetan Gabirin ordun,
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garai artan, ba omen ittun zortzi're bersotan ibiltze zienak, da Gabirik seireun bat biztanle
izango zittuan ordun. Oain e... bostehun eskas zeuzkik eta ordun seireun, zazpireun jo zak
altunea. Ta zortzi bersotan ibiltze zienak eta herriko balkoiti, udaletxeko balkoiti kantan
da...
Bazeukik arrek!, bueno bazeukian, kao pentsa zak noiz atatakoa izango zan ni
motikoxkorra nitzela etxe atzen egur txikitzen ai nitzela, billau nian an aittek erriko
txapeldun bezela ateatako kopea, asun arten an zeoan kopea o... kopea izandakon pusketa
bat. Izkutauta o ia erdoittu o auskalo ze ingo zitzaion da botako zon baten batek ta asun
arten an billau nian kopa ori. Ni'kasa pentsatzen aittu nittuan, mekauensos!, oaindio're
gogon zeukeat ure e!...:"gure aitte au irabazi zonen, pozik izango uan, ba, gure aitte au irazi
zonen da, oain zer dek ta asun arten ola usteltzen".
Olaxe eon nittuan pentsatzen e! Ta oain nik atatako bakar batzuk han zeuzkeat eta
an zerek auts arten; amak noizbein pasatzen ziek zea ta...
Ta bueno, ola... areandik beintzat afizioa. Arek radion o nunbait bersok baldin
bazien, beti radion o txapelketaik balin bazan, jartzen zittuan seittun. Ta etxen'e ba etaldik,
ta auzokon bat pasatzen balin bazan bersotako joera zuena ba... izketan baño bersotan aittu
nahi. Ta oañ e... izketan e... baten bati adarra jotzeko esan bear izaten dek, besten bati
aittutako gauzea eo bakarren batek zintan baten atatako gauzea o ola. Arek ez, "ttak"
rimauz, -txotxak- eta -otzak- eta -motzak- eta... antxe aitze ittuan igual etxetik berreun
metroa bestea, etxe paren pasauta aurrea eta ta-ta-ta! eantzune ta bestek atzea taka ta taka;
eur txikitzen igual bat eta bestea berriz auskalo zertan!.
Olaxe, ta orik beti jaso itte'ittuk, ez?
Geo osaba're bai etxen ola etaldi dexentek dittuna, ola hizketan betire bixi
xamarra ta ortik're bai pixkat. Baño bersotako sena beintzat atteandik; ta ola, bueno gu sei
senide izanak gaittuk ta ni... lau arreba ta bi anai gaittuk gu, baño anaie ttikie, bueno anaiek
oain ogei urte zeuzkik; bueno ttikie o ni bersotako pixkat konturau nitzenen, arten
muttikoa, sei bat urte o hola arek. Eta arrebak berriz e... ba!, bersotako ta etzien balio
ordun, oañ'e emakumea bakik ze alturatan daun berso mundun; inork ez dik sartu nai...
etzekiat ez dien atrebitzen o ze trasplante ein behar dieun, o ze pasa bear don emen?
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Eta bueno... kuestioa oan bakar samar gelditzen nitzela eta ola pixkat auzokokin
eta eskolan da ola ttaka ta .... Dozenan bat urtekin eo ola asi nittuan ni konturatzen. Ta geo
etxeti irteteko're gaizki: errie kilometro ta pikoa ta ingurun'e kuadrillan da pixkat juntatu
bai baño keba, etzeoan! Emen ok kale-gertugon bizi'ttuk; bueno kalea o erri... erosogo
beintzat. Eta kasi erten'e ez, guk amalau bat urte giñutzen arte, jaietan etxetik ba inguruko
baserrin batea jun eta antxe elkarren arten. Baño... radioa're eongo uan etxen, baño
bersolarik radiotik zenbat aldiz ba?. Auskalo! Nik leenengo aldiz aittu nittuanen, dozenan
bat urte eukiko nitian geienaz'e.
Ta oixe, bersoa zanik'e ez, baño alkarrekin da zeoze... Da leenengo aittu
giñuzenezkeo beintzat bai, baño... ni akordatze nauk arrezkeo... etzekiat nik, gue etxea
traktorea ekarriko zien nik amairu-amalau urte nittula, da traktorekin goldan da, akordatze
nauk ne'kasaka, traktoren otsakin inork etzian ba aitzen!, fuego! kantan aitzen; ta parda
ittea hola baso baztarren batea jundakon neu bakarrik, nola aitze nitzen, orrekin akordatze
nauk!
Baño bestela, eztiau aukera aundik izan. Ta geo ertendakon, ola San Pedrotan da
Santa Luzi beeran, da ara jun da andi etxekon launekin da... eango genduan guk Kas-enbat
o auskalo!, baño ardoa, litro bat ardo ean bagenu bezela efektoa in; ordun Kas bat eatea
bakik zer'tzan gutzat?, txorauta danak, ta fuego bersotan!. Akordatzen nauk oan e...
kuadrillakoa ta askotan jartzen zatak esaten: "mekauen nire... segi izan banu nik'e...". Ta
ola... Aren aitte're gure aittekin batea bersotan jardundakoa, ta... olaxe!
Ni ortik aurrea asi nitzanean, izan oan... ortxe aittu nittuan Uztapide ta LazkauTxiki, Agirre, Lasarte, orixek Idiazabalen kantatzen ta... geo Gaztelua jun da... joe!,
leenengo irteera izango nian nik etxetik!
Etzekiat zein izango oan gaie ematen... Azurmendi izango oan. Atxek aittuko
nizkian nik! Ta geo akordatze nauk etxea sartzeko, mekaguen diez!, leenengo irteerea o
leenengotakoa beintzet eta bakik orik aitzen Gaztelun bukau zueneako, eta ez oan oso
beandu izango baño amabik beintzat bai, eta gu arten amabost urtekin da leenengo aldie
erten gendula ta... komerik!
Ta gero, asteko behintzat, asteko gertau oan gure aittek lana itten zian, oain
ne'koñadoa, aitten suie dan Igartzabalen anaiekin ta beste gue kuadrillea o zeoze
zaartxegoa baño elkarrekin ibili gean batekin, ta olaxe lana itte'zian an, Gabirin bertan,
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taller koxkor baten. Ta txerrie, klao, an baserrin txerrie o zeoze azi bear!, sei laun da aitteamak eta geo osaba ta attona, danok bizi giñuztean arten da, amar bat laun mantendu bear.
Txerrie beintzet emendik, Zaldibiko Telleritik eamaten zien txerrie urteako azteko.
Ta etorri'ttuk fabrikako zea orik, laun orik ta etzekiat'pa bost laun o zenbat etorri zien baten
furgonetan. Etorri onea ta bakoitzek txerrikuma bana eosi ta bazemartzek zakun sartuta.
Kasualidadea!, markauta jarriko zetien zeñek zein, pixun difentzie eukiko zien'da, pagun'e
difentek izango ittuan! Ta biden dijotzela behintzat, gue etxeako tokatze zan txerri orrek
zakun muturren sartu dik muturre, zulau dik eta itxi ziok sudurre ta itto. Mekauen txerrie!
Nik etzekiat zenbat diru izango zan, asko ez oan izango, milla paren bat pezta o... baldin
bazan'e!, nik etzekiat.
Nik amasei bat urte o ola eukiko nitian ordun ta beintzat txerri ori itto'ek, ta ne
etxen pobre ordun'e gaur bezelaxe ta mekaguen sos!, karga aundie oan etxeako ure ola ta
ola galtzea ta, Igartzabal ta fabrikako gue aitten laun orik eta danak erabaki zien bueno,
afari bat ein behar'tzala: txerrikuma ori jan afaltzen da danan arten pau, danan arten berrie
eosi.
Ola beintzat, obe bearrez eingo zien laun orik gue aitten berri jakingo zien'da. Ola
ein genduan beintzat Gabirin soziedaden afari ori. Ta antxe asi nittuan ni ola lenengo aldiz
Igartzabalek tentau ta aitte, Igartzabal da iruok fuego bersotan!.
- Gabiriko soziedadean?
Gabiriko soziedaden bertan bai, ortxe... amabost-amasei urte eukiko nitian nik.
Akordatzen nauk gure aittek ba txerrie... gue aitte gerran ibilitakoa dek, kartzelan sei urte o
etzekiat ze pasau zittun, da berso baten beintzet bota zian arek... ni bersoa gogoratzeko
txarra nauk baño bota zian ba... txerri guztik ure bezela il izan balie, suerte izango gendula.
- Ordutik honuntza egon da aldaketarik?
Orduti onuntz, ordun eskolan Gabirin ibili giñuzean gu ta maixue erdaldune oan,
Leongo bat. Dana erderaz!.
- Leongoa?. Hik Leonekin zerbait daukak!

Bertsolariak mintzo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 187

Bai, geo soldau're antxe eon giñuztean!
Bueno ta Goierri, oain lanen nabillen toki ortan, etorri ikastea ta ortik, emen
Zaldibiko apaize ta Zaldibiko oañ il duen "Pototo" au ta, Damian da... kuadrillea
Zadibitarrak asko juntatzen giñen gu an. Da onea etorri ta bersotan eta bat eta beste, beti're
izkuntzea're, euskera ematen'e ortxe asi giñuztean gu.
Errin sekula, bueno etxeko izkuntza; ta or ja izkuntza lantzen: au nundik zetorren
da bat eta beste ta... pixkat izatek'pa kezkatzea ta zea ta... geo kuadrillan'e emen'e pixkat ola
bersotako arrastoa o zeoze artu ta...
Or aldizkari bat ere eta genduan, eskolan bertan da.... aldizkari artan berso batzuk
jarri bear ziela, ta jarri!, ta batzuk zensurau in zien garai artan. Eta ba... zensurautakok
kendu ta alaxe utzi ordez, ala utzi balittue ni ez nittuan segurasko akordau're ingo, baño e...
jarri in'tzien: utsunea zurin utzi ta "censurado" jartze zian, erderaz gañea!. Ta geo bestan
batzuk'e leittu zittuen da emen akats au zeok ta maixuk ta gañeakok eta... ortixe pixkat ola
lantzen asi.
An'e... irakurri'in bear izate genduan ebalualdi bakoitzen liburu bat eta beti're
berso liburuk ta... etxen ez gendukean ta, etxen ez dek sekulan liburuik eon, daren apurrek
oantxe.
Ta ola berso liburuk irakurri ta ako zein'tzan da bestelako zein'tzan, da piskat
jabetzen asi. Irten'e geixeo ta bersolarik aittu ta afizioa ta ortixe pixkat landu. Ta gero,
bueno bersoa landu baño geio, nik bersoa lantzeko ez zeukeat bate aalmen onik ez?, nik
uste'iat bersoa lantzeko ein bear dula aurrena bestena gogon artzen asi, ta ni bersoa burun
artzeko ikeragarri txarra neok. Arrazoiak bai burun artu, baño bersoa osoa onek (Iraola)
eta bersolari geiok artzen duen bezela nik batez. Bersoa burun osoik, arrazoia bai baño
bersoa ez.
Ta olaxe ba, jaialdita jun da aittu ta "joño arrazoi earra oan ba!", ta aik gogon
geldittu ta liburun leittu igual zeoze ta... irakurtzen non guztie, euskeraz irakurtzen non
guztie, ba bersotan pentsau. Beti itzulpena erdera izan ordez ba, beti "taka", bersotan:
bersotan josi ta bersotan ta beti antxe!
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Ta olaxe... ta geo ala bear'zalako o ala gertau zalako, Vitoria jun bearra izan nian
ta an euskerako klaseak ematen asi nittuan da ortixe pixkat izkuntza sakondu ta bersoa're
zerbait bazala ta... emendik kanpoa're estimatze zala konturatzen asi ta... ortixe landu.
Orduntxe asi nittuan ni berso liburuk irakurtzen da idatzitako bersoi akatsak bilatzen da
bat eta beste.
- Hi bertsoak idazten?
Bersoak idatzi, ba ori... eskolan bat eo beste, baño idatzi asko ez, ez diat nik berso
asko idatzi. Ta gañea ikeragarri kostatze zatak bersoak idaztea. Kantatzen asitakon azkena
pentsauta asten neok, baño idazten asitakon azkenekoa idazten diat aurrena da itte zaiak
alako inporesio raro bat, gelditzen nauk baño bueno i!, atzetik aurrea asi, eskubiti ezkerrea
idaztea bezela'ek!.
- Argiñarenak gauza bera esaten zian.
Osea, gauza raro bat. Ni ez nauk familiarizatzen orrekin, detalle orrekin. Da
etzatak gustatzen gañea bersoa idaztea, ze idatzi gaur da biar da biar irakurtzen aste balin
banaiz, milla akats bilatze zioat da etzi milla ta bat, eta dana alaxe. Eta aste'neok aldatzen eta
azkenen aurrena idatzitakoak ta azkena idatzitakoak ez dittuk gai berdinentzat eindako
bersok eta... naiko desesperauta. Eitte balin baittut olaxe, konpromixoz, ein bear dalako,
"ra" idatzi ta bukau ta yasta, entreau ta fuera. Baño bestela goikarrie neok ola jartzen
asitakon, ta gañea iruitze zatak or bestela goikarrie neok ola jartzen asitakon, ta gañea
iruitze zatak or Lexok esate dola esaten dek ik, neurtzeko ta ona dala idaztea. Etzekiat,
idatzitako bersok eraiten zeok personei ba arrazoia... askotan pentsau erazi, ta arrazoia
ikeragarri jan, ausnartu eta geo an tolostauta jarri. Eta ortako oitura bat artzen ba'ek, geo
bapaten bersoa ittea jute'aiz ta bapaten hiri leenengo sortutako arrazoi ue aal den
txukunena bota ein bear dek, baño iri eztik astik ematen ure tolostatzen da ezkontzen da
asteko. Ik in bear dek ure aal dan txukunena "raaa!", eskemea garbi ein da bota.
Idatzitakon berriz, eskema garbi ori konplikatzen aste aiz, da bapatekon'e ba... ik
"raaa!" aurreneko fotografi hori, irudi hori "taka", ikusten dekanen hari in behar diok
eskema ta kitto. Idatzizkon asko ohitzen bahaiz, ba, ya aste aiz e... pausok ikusten dittuk
baño aste aiz: "bai baño pauso au etzeok osoik" eta aste aiz osatzen, eta eskema aldatu itten
dek. Ta azkenen adarrak gelditzen dittuk eskema bat izan ordez.
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Nere ustez, idaztek etziok bapaten bersotan jardutei bentajaik eitten, bate; seguru
asko kalte. Askotan oiekin joaten baaiz saio batea, agurrek izaten dittuk leenengo aitzen
dienak, eta agurrek geienak igualtxuk izaten dittuk, baño batzuk izate'ittuk diferente in
naien e... agurrek seguru asko obek baño an daun entzulen erdik entenditzen ez dittunak,
ta oi dek, aurrez olaxe pentsatzen aittu arrazoi bat ta ainbeste pentsatu ba, pentsau donak
bakarrik entenditzeko'mun gelditzen dala bersoa. Ori gertatzen dek.
Idaztek, nik etzekiat, nik neuri beintzat etzatak iruitzen mesedeik itten donik,
oaiñ...
Bueno, nik neonek berso-liburuk bastante irakurri dittut eta lehenengo pasatu
nuna, Txirritaren testamentua, leenengo. Geroztik, Basarrin "Kantari nator", ta bueno
Basarrik idatzi'ttun liburu geienak. Pedro Mari Otañona're baita.
Baño, berso-liburu oien bentajaik aundiña bersotako afizioa don batentzako,
bueno nik burun berso asko dauzket ikasita, garai baten berso asko, baño nik ordun ez
nolako pentsatzen neonek kantatzen plazan asi bear non, ordun askoz errezago ikaste non,
bersoa askoz errezago gelditze zaian burun oain baño. Oaiñ ez dealako artzen arreta ori,
urdun artze non arreta klase ori artzen ez dealako uste't, ta oañ'e ne memorie ba arta
beartuko banu, ba, banezakela bertsok burun eo memorin gelditzea banezakela uste't
oaindi're. Baño ez, bueno jundaneko urtetan ez naiz saiatzen ortan, ta ni oain'e saiau naiz ta
lenau're bai puskabat, bersok burun artzen ordez, izkuntzea, an billatzeittuan itzek, rimak,
esakerak... izkuntza soilekin nik ez'tet uste izan danik bersolari bat, ezta analfabetona izan
danak'e, izan dola nunbaittetik, billatu ittulla itzek bai rimatzeko, bai neurtzeko moduk,
bersoa neurtzeko moduk eta oi dana, adibidez, esango nuke nik garai bateko zea e...
Udarregi. Udarregiri erderazko itzek asko billatuko'iozue, baño etzekin idazten da
irakurtzen'e etzun jakingo noski; baño nunbaittetik ikasi zittun, andik o emendik. Ta nik
uste't asko, itz asko ikasiko zittula, nik neonek'e garai baten sermoi asko entzunda nao ta
aik'e uste't baietz, ta sermolarik zien ordun euskerazko ola itz teknikoantsak ibiltze
zittuenak eta ba... artakoa danak beti, gauza danetan eukitzen do bere atentzioa ta nik'e
eukitze'non; ez sermoia aitzeatik e! Nik e... "itz horrek ze esan nahi ote zon?"; da gañea
arek ze esanai ote zon ulertzen ez banon, jakiñarteko onik ez!; bakarren bati galdetu eo guk
emen Zaldibin esate bateako, "berezia": "berezia" guk ez genekin zer zan. Oi Naparro
alden bai, esate zien baño guk "aukeratua" eo "berezi" esan bearren "aukeratua". Era ortan
itz asko!
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Piskanan piskanan bere kasako iztegi bat joaten da eta oi bersolari batek nik uste't
oso bearrezkoa dola bate-bate bersotan in bear bado, ta zuek beste era batera ikasi dezue
izkerea, izkuntzea dominatu zue. Zuek or e... zean, garai ortan saiatu zeatelako eta zeok
irakasle izatekotan beartu zeatelako izkuntza ori ikastea. Gu ordea, oso diferente oan garai
artan, eta leengo bersolari guztina uste'iat izango zala era ortan. Baño bersolarik esate
zittuen lenau're errin ola persona... beste personak askok esate etzittuen hitzek bersolarik'e
lenau're esate zittuen; oi gañea, bersotan eingo balin bada, oso bearrezkoa da, eta gañea
izkuntzea, izkuntzea ba bere zea bat, gramatika bat o iztegi bat bere kasakoa; askotan, nik
eztakit, itzek jan eo itzek moztu o zea... artikulon zeak aldatu, eta oi danak e... ein, baño
errik entenditzeko'mun beintzat bota. Eta ori zea, olako zerbait nik, guk eztaukeu
jakindurik, aparteko ezertxo're, eta orixe da ba, zeozer berson zeako in baldin bada.
(Iraola) Geo idazteko zea oi, bersok, Muruak esan don bezela netzako askoz
zailagoa momentun kantatzea baño, konparazioik gabe gañea. Nik'e olaxe idatzi'ttuanak,
bakarren batek esan: "olako lau bat berso jarriko al dittuk olako zeatako?", ta bueno "bai,
jarriko'izkiat. Ze gai dek?". Baño azkeneko eunearte ezta golpeik in'e!, azken azkenen "ba,
biarko eaman beharren zeuzkeat ba nik!" eta benga!, in bearra zeuzkeat. Baño
ikaragarrizko zea, nagitasune ta pereza; ta gañea, zerbait arrazoi berdin, gauza bat hola
momentun esaten dan, bueno: "oni bota bi berso", "taka-taka" bi berso bota eta... baño hor
itten dana baño gauza aparteko beste bat in nai, ta gauza aparteko dotoretugo eo arrazoia
emateko beste zea batzuk billatu nai, ta ola asi ta bueno, zenbat, berso bat eitten asi ta ordu
bete bat igual askotan pasatu izan det!
Bai, bai!
Askotan pasatu izan det aisa aisa! Neretzako oso zalle da idaztea. Batetik ba
gutxitan aittu naizelako ta bauzket nik hola berso batzuk papeletan eskribittuta, baño ez,
gutxi, gutxi. Neretzako oso zalle da, zalle da. Nik nai det beste gauza bat, beste gauza bat
in nai, baño zalle, zalle.
- Bueno, azken bi galderak. Bata izango litzateke: aldaketak daude, eta
bilakaera honetan konturatzen zarete badirela bertsoaren barruan ezugarri
batzuk: neurria dela, errimak direla... Nonbait bada teknika bat. Txapelketak
daude, eta txapelketa hoietan zerbait neurtzen da. Oaingo galdera txapelketei
buruzko eritzia izango litzateke, oro har, ez Txapelketa honetaz bakarrik; bai
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Zepai sariak... ez bakarrik Euskadiko Txapelketa. Bertsoak epai daitezke?, eta
zertan oinarriturik?.
Or e... neurri ta rima ta teknika ta asunto orri buruz, ni ez neok akordatzen noiz
oartu naizenik, ta oañ'e bear bada eongo'ittuk gauza batzuk atzo konturau naizenak, ezta?
Aitze poderion konturatze aiz, "koño!, oi etzeoan ba ondo or!", beste bati entzun da gaizki
daola iruitze zaikenak. Ez aiz atrebitzen galdetzea, askotan ridikulo sensazio ori eukitzek:
"jo, au nik galdetzen baet, beste danak parre ingo zie!", baño jute aiz orrekin konturatzen,
da geo irakurritakok ze ondo, ze txukun ezkontzen dien da neurrin da... beti idatzitako
bersok neurrin da akatsik gabe eoten dittuk, bersolari onanak balin badie. Konturatze aiz,
eu konturatu gabe jabetze aiz neurri ta detalle oikin.
Eta gero, ba, txapelketatan ze neurtzen da? Nik beintzat leenengo kantau nittun
bersok txapelketatan, nik kantau nittuan ze neurtuko zuen pentsau'be, ta olako gauzaik
burutik pasaube. Gaie jarri ta gai orri al'tzan txukunena eantzutea! bakarrik baldin
banitzen, ta launekin baldin banitzen berriz, aek zer esaten zon al'tzala eantzutea, arek
esan'tzona aitzeko astik baldin bazeon da garantik eo seguridadeik baldin baneuken.
Bestela berriz, al'tzana, baño ez beintzat an epai-maien zeonak ze neurtuko zon pentsatuz,
ezta gutxigoik'e!
Gero... etzekiat ba nik, neurtu leiken o ez leiken. Ori bersoei buruz bezela galdetu
leikek beste mila gauzari buruz; esate bateako, euskeran edo erdal izkuntzan, eozin
izkuntzatako lan bati ematen die, adibidez literatur-lehiaketa bat: "aber zein da obena, au ala
ure?" eta "zeatik?". Ba bueno... iretzat au dek onena oneati, orreati ta besteati; baño beste
batentzat ondokoa izan leikek onena beste arrazoi batzuatik. Ta ordun zeñek dauke
arrazoia? Ik, arek baño fama geio daukealako eta errin aurren ezaunagoa aizelako?
Etzekiat, "ori bersolari ona da!", osea leen, leen, leen ez oan txapelketaik izaten,
baño esate zian Baserrik: "oi bersolarie etako'a!".
Esan nai diat, o... lenao, kao nik Baserri esaten diat baño leno igual, txapelketaik
etzan garaien: "Bai, ba alakok esan'tzon eztakit nun ikusi'et bersotan mutil koxkor bat eta
oso ona etako'ala!". Ez'tek txapelketa, baño arek esan'tzian ta arek esan'tzolako, beste
danak pentsatze zien, ue ona atako zala.
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Oain berriz txapelketa bat izaten dek, ta inork uste ez don bat "taka" gora atatzen

dek, ez?
Ordun, txapelketan bersoa neurtu leike? Nere ustez, bai, neurtu leike, baño
neurtze horrek danantzat balio bear do? Ez. Zekatik?. Ba bakoitzek bere neurrik
dauzkelako. Ori ez'tek sistema metrikoa bezela: Or metroa ta metrok eun zentimetro,
ainbeste milimetro ta dana, ya eskalaka, mallaka. Or ez, or bersoa dek e... persona baten
edertasune neurtu leike?, o erri bat: Euskalerrie bestek baño polittagoa da?, o ederragoa?.
Ba segun ze begikin beidatzen dan, ta zeñek beidatzen don, ez? Bersoari berdin; iri estilo
bat gustatzen baldin bazak, berso ori dek onena iretzat, estilo ortan dijona. Eta beste estilo
bat gustatzen zaionantzat, artan dijona.
Neurtu bai, baño danantzako... gustoa itteko modun neurtu, ba bi ta bi lau dien
bezela, ola, ain zeatz bear bada ez. Baño neurtu baietz uste diat.
Oaingo ta eozein txapelketak dauken arazoa ori dek: epai-mai bat an jartzen dek
eta momentu ortan txapela eman ziotek bati, ba epai-mai orren iritziz, baño orrek eztik esan
nai, entzuten daun eoziñek esan'tzeikek, epai-mai orren iritziz azkena geldittu danak
leenengo bear zukela. Eta aber, zekatik kontra egin bear dek? Eske, ori ya dek pertsonen
guston kontra jutea.
Ordun, etzekiat... onartzen baldin bada, ba nola o ala, orrek moimentu bat sortzen
duala ta eragin bat daukela, ta eragin orrek penak mezi'ola, ori onartzen bada beste ezer
oberik eztaolako momentuz, ba epai-mai ori eotea errespetau itten diat nik. Oaiñ beste
zerbait obea billatuko balitz, ta epai-mai ori gabe ta olako ezer gabe ta arreta eo moimentu
berdiñe sortze'ona, ni aren alde, beste gabe. Oaiñ, ori eztaon bitarten, nik daonai eltze zioat,
oixe.
Bueno nik etzekiat zer... bertso kantari ai geranen nik beti e... kantatu nai izandu
diat beti aal dan rimarik obenen eta juxtuenen eta aal dan arrazoik sakonenakin. Ori dek
gogoa, askotan oso urruti ibiltzen geala ba... gauza askogatik: batetik e... "bersoa amentxe
bukatu bear diat" aste aiz pentsatzen; ortxe juxtu-juxtu, "azkeneko rimea hola", bale. Baño
bitarten ia in'be daukek ezer, ezta? Aste aiz eta askotan ze gertatzen dek?, xuxen xamar
jutea, baño beste askotan bitarten, ai dala baita aldeittea're.
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Naiko gauza delikatue dek, berso bat eamatea batek nai don bidetik. Eta berso
neurketa ori oso zalle dek, bersoa neurtzea.
Bersolarik askotan eukitzeon pentsamentue, ue zer dan ezautzea, batzutan e!,
eztiat esango beti, baño batzutan oso zalle dek. Gañea bakik zergatik?, ba bersoa ain
dalako neurri estue eta juxtue; eta ibilikati idea bat, beak idea bat ibilikatik, idea ue askotan
gañea zea, argitze eztolako bear dan bezela zea, nola esatea... ilunantxen uzten dolako eta
askotan "au esan naiko zian", irudipen bat izanakatik, an juzgatzen daunak azertatzea, nei
oso zalle dala iruditzen zatak askotan, zenbait alditan.
Oain, beste zenbait aldiz? Bai, beste zenbait aldiz e... nik uste diat zenbait juraduk
naiko ondo gauzak neurtze'ittuela, baño berso bat beñe ez dek danan gustokoa izango,
eztiat uste beñe izango danik. Ortxe ortxe ibiliko'ittuk, baño beatzi, amar juradu baldin
badare, bati iruittuko zaiok arrazoi ikeragarrie dala, beste batei arrazoi ikeragarrie bai baño
neurritan eztik ondo zeatu. Ta or gauza asko zerek, bersoa neurtzen iritzi asko zerek:
zenbat eta persona geio eta ainbat iritzi eongo diela uste diat.
Alaz ta guztiz'e ba, txapelketa bat, nik ze esango diat... badik be inportantzie. Be
arrakasta oaingo txapelketak, oain arteko guztik izandu die: guk ezautu gendun leenengo
txapelketea izan oan irurogeien eta, ni ez niñuan ordun Donostin, baño ondorenen
berebiziko zea bat ibili oan errin, bersozalen arten eta ordun asi ittuan zeak jartzen, oñak,
azken oñ orik ematen ere ta... Uztapideri jarri zien: "batela", "kandela", "txapela",
"berdela". Uztapidek ori kantatu zuenen bueno!, ori beste mundutik etorri balitz bezelako
zea bat oan. Ordutik asi eta onutza, txapelketa guztitan izan dek olako zea bat, eta nik uste
diat gañea, juraduko beste akats ta guzti, alaz ta guzti txapelketak baduela garrantzi bat.
Muruak esaten zon bezela, eongo diela igual beste era batzuk gauzak mejoratzeko,
obetzeko, baño oañ arte beintzat, ola izan diela ta ori daun arte, ontzat, nik ontzat ematen
diat.
Txapelketa guztitatik uste diat e... bersolari gazteen atatzeko bidek izan dittuk
Zepai sarie dala o Zaldibiko sarie dala o bestea dala. Bersolari gaztek ezautzeko ta, beti
izan dek bide bat txapelketan bitartez, bersolarik pausok ematen asteko ta errin aurren
azaltzeko eta... beti izan dek txapelketea. Nik uste diat txapelketea, ba, ona dala, ne
eritziako.
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I, ta gañea juradu baten len esan diat eta berriz'e: juradu bat beti eon dek
Euskalerrin, beti. Erri danetan eon dek baten bat, gai baten enteitzen dona, beste bat besten,
beste bat besten... ta arek esan dona errin, batek o bestek kontra ingo'ik, baño geienak aren
aotik itzegingo dik.
Ta berso kontun ba... Gabirin nik bazekiat batek "a" esaten balin bazon, beste eun
launek "a" esate zien.
Osea ke dek e... Gabiriako bertako bersolari ari buruz epailea obeagoa ta kitto; ta
beste bati buruz'e bai.
Azken baten, oain txapelketa osorako eitten dan epaimai ori leen erri bakoitzen
eoten oan bat, ure oan epalle ta arek esate zian: "ba oi, ori bate eztek motell!", ta kitto!, erri
artan bersolari ure bate ez oan. Olaxe.
- Eta, azken gaia: hobetzeko, bertsolari eskolak. Zer iruditzen zaizkik?.
Ori mejoratzeko?
- Ez, ez, ez, bertsolaritza.
Berso eskolei buruz iritzia ez?
- Bai, horixe!.
Bueno mejoratzea bat izango uke ta berso eskolak bestea.
- Bai, bai, bai.
Nik nai nikek jakitea "txapelketa ez!", bueno konforme. Ni ere "txapelketa ez!"en aldekoa neok: txapelketa ez, berez ez, ikusten dealako ba... jende mordo bat atzea
gelditzen dala, or erreta ta... beste bide bat baleo, ori kendu, ori ebitau, erretze ori ebitau ta
jenden arten zea berdine sortuko lukena, txapelketa kendu ta ure jarri!, dudaik ez!
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Aurten Lazkano, Mendizabal, Euzkitze eo eoziñei gertau zaiona: azkeneta seuro
bezela Lazkano beintzat eoziñek esango zian pasatuko zala, inork etzian esango ezezkoik!.
Ta ari gertatu zaiona gertatzen ikustea baño naiago diat beste eozer gauza bat jarri, baño...
berriz'e Belodromon o itten dan lekun zazpi milla persona sartuko'ittuk gutxiñez oi;
arrakasta berdiñe izango don beste zerbait asmatuko balitz, joe!, bersolarik leenengo,
txapelketa kentzen aldeko.
Oi, aspalditik gabiltzek kontu orrekin: Igartzabalek eta oi aspalditik ai dittuk
esaten, eta Zepai saritan da ein balin bazan, aurreneko sarie eman bati eta besten izenik ez
azaltzea, bueno bigarrena bai baño bigarrendik aurrea, orrexeatik indako gauzak dittuk.
Baño ala're, ba, txapelketa baten antza dik, ala're berdin berdin. Ta or e... Izalgo plazan,
Donostin da beste tokitan aurten da beste urtetan izan dan bezelaxe, txapelketan izen oi
izan, ezen an jute giñen bersolarikatik ainbeste jende ez oan bilduko Izalgo plaza, eta oi
or'tzeok. Ori, kontzientzi klase ori aldatzeko, nik etzekiat, nik neonek, nik etzekiat ze in
bearko litzeken, oi ikeagarri zalla dek!
Ez, nik'e eztiat asmatzen. Oi zalle dek. Ta berso-eskolan asunto au berriz, jende
asko zeok berso-eskolen kontra ta zean kontra ta... bueno, baño ori nei iruitzen zaiak dala
ba mentalidade... leengo mentalidade bat. Baño leenauko berso-eskolea danak ametitzen
die, eoziñek, sagardotegie izan'tzala. Emen Goierri ballaran ainbeste ez ittuan izango, baño
hor Beterrin da alde oritan, sagardoteie berso eskolea! Emen tabernak! Emen Zaldibin
"Benta-Berri" berso-eskolea!.
"Benta-Berri" ta ok eozin. Nik... gu e... onea gaueskola etortze giñenen, bueno
gaueskola bai, ordun ezautu giñuztean emengo tabernak pixkat.
Ordun Ordizin eun guzti izate oan ferie: goizetik asi, goizetik azoka zea ori,
berdura ta jan gauza ta zea ori, ta atsalden ganau ferie berriz.
Ba emengo baserritarrak illuntzen etortze'ittuan Ordizitik, artzaiek eta
baserritarrak eta danak. Ta emen eozin tabernatan sartzen baitzean ere, aittuko uen
bakarren bat bersotan; okerxeo ala zuzenxeo, aittuko oan bakarren bat bersotan garai artan,
peritik etxeakon.
- Bai, bai, ta erri bakoitzen leku jakin bat.
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Oi dek!. Sagardotein ordun berdin berdin bersotan aittuko ittuan; jute geanen
oañ'e gu're aitze gattuk, baño oain sagardoteia zenbat erdaldun juten dek? Askotan
euskeraz ez dek zenbait tokitan entzuten.
Giroa oso aldatuta zeok!. Ordun, ni e'nitxok bertso-eskolan aurkako, baizik
natxiok bere alde. Bere alde, zeatik ikastolea dan bezelaxe, ikastolea euskera ikasteko dan
bezelaxe, izkuntza bat zeatzeko dan bezelaxe, ba, bearrezkoa ikusten diat gañea ez
bersolarik eitteko bakarrik, baizik bersozale eo bersotan entenditzen don jende bat atea
dein.
Nik uste diat, oso inportantea dala zeatik e... gaur ikastolak eta zea baño oaindik
bestaldeko jendea asko zeok!, eta gazte jendek gañea telebistan, euskal telebistan bastante,
baño erderea, alde guztitan erderea zeok oaindik buru, eta oso errez jabetzen dek geiena,
eta gañea modan daun gauza arta, modan alde guzita, ne'itziako alde guzita zeok oaindik
erderea: dantzalekuta ta krixto guzita gazte jendea jute balinba're, musikak eta geienak
erderaz zerek; diskotekatan da kristo guztitan erderaz; dana eak erderaz geiena itzeingo
die. Ordun bersotako, bersoa zer dan, bersoa ondo ulertzeko, sena bat eukitzeko euskerea
oso ondo dominatu bearra zeukek eta gañea bersok e... berson kondiziok jakin in bearra
zeuzkik gañea. Bestela ba entenitzen ez don deporte batek ez dio ainbesteko grazik eingo;
nei fubolak etziak alako grazik eitten. Bersoik entenitzen ezpao, naiz ta euskera jakinagatik,
nola grazik in bear ziok ari? Ta grazik ezpalinbaio itten, etzeok aintzakotzat artzeik. Nola
artu aintzakotzat?
Kao, aspertu. Azkenen bersoa gertauko'ek pintura abstraktoa bezela, oso ikuslego
labur batentzat.
Berso-eskolak... nei iruitze zatak aldau ein dala egoera: leen garai baten bersoeskola, oain berso-eskolak betetze'on papera beteko zian erromerik. Eun guzie an pasako
zien; jaiero erromeri bat izango oan leku ezberdinetan da jaiero jende berdine jungo oan
erromerita, erromeri ezberdineta.
Ue oan aientzat asteko klasea eta gero sagardoteitan, Beterri alde ortan ba berdin:
asten eun baten jungo ittuen sagardotegira; zekatik? Ba alako, ta bestelako, ta bestelako
juntatzen ziela ta antxe jo ta fuego! bertso saion aittuko ittun.
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Eta gañea eskola're leen garai baten kasi iñor ez ittun jungo; zein?, jendea baserrin
lanen ontan o artan da geo, geoko baten gaueskolata ta olaxe asiko ittun.
Baño oain?. Oain iru urte ezkeo jende dana eskolata zijok, eta or landu bear
ezpada bersoa, nun, nun landu bear dik jende orrek bersoa? Ba oi dek lekuik aproposena
da ortxe landu bear dik bersoa! Or e... bertso-eskolatan jendek... etzekiat pa nik... jendek
identifikatzen dik behar bada bertso-eskolea eta idatzitako bersoa edo berso zea ori, berso
astun ori eta umoreko berso ori galtzen ai dala. Ordun or bazeukik, eragiñe euki zezakek
eskolako, berso eskolako zea orrek ezta? Ai aiz i euskerea menderatzen, da neurrie, da
teknikea ta ik aurrena, berson leen garai bateko berso itteko sistimea izango oan, arrazoi
ona bota leenbizi.
Gabirin esate bateako, nik leenengo izan non txapelketa artan, an baittuan
bersolarik gaur noanai kantatzen asiko balie, bersolarik eztiela esango lukena jendek. Baño
gue aitte txapeldun atea zan urte artan, ak'e alaxe ingo zien bersotan ta atxek ittun
onenetakok errin. Zekatik?, ba garai artan inportantzie zeñi emate zitzion?, arrazoiai ta
arrazoia botatzei, ta gañea leen garai bateko bersotea bazekiau danok zala gaizki esatea:
batek aundie bota ta bestek aundigoa ta antxe di-da!, batak bestea menderatuz.
Oañ aldau in dek ta ordun, leen arrazoiai ematen zitzaion bezela leendabiziko
mallako garrantzie, oañ ematen zaiok formari, teknikari ta zeai. Ta oain normala dek,
bersotan asten gaituk plazan ta parreik ezin'tzoau erain jendei. Zekatik?: ba neurrie ta rimea
ta orri beida asten gaittuk ta geo arrazoia grazie itteko modun esaten zalle gertatze'zaiuk.
Lazkau-Txiki berak'e parre asko eraitte ziok jendei, baño askotan oaingo eskolatako
bersolarin eskematik neurrin o riman akats asko itte'zittuk.
Mattin, Mattin bea're garai baten. Arek, ez diat nik esango rima aldetik eta oso zea
izango zanik, baño beti ezpaldinba botako zian, ataldin bat botako zian! Eta oi oso
bearrezkoa dek!
- Oixe baietz!
Entzuten daunantzat oso bearrezkoa dek. Leengo berso zaarretan'e bazerek: eun
baten Pello Errota eta Txirrita ittuan plaza baten kantatzeko, ta Pello Errota jun oan ta
Txirrita ez oan agiri. An'tzeon Gaztelu eta jendek esan'tzian: "Txirrita ez'tek agiri ta Txirrita
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etorri arte, bik in dezela saio bat"! Pellok etzian asi nai ta Gaztelu beak kantau zioan beeti,
beeti kantau zioan, Pellori esan'tzioan:
Oraindikan Txirrita
eztalako agiri
biok bear degula
bertsoetan ari,
zure auzoko batek
ala esan dit neri:
nola zor dizkiozun
iru gurdi gari.
- Oi dek aserea!.
Aserea bersotan ja, "ta!".
- Bai, Pello Errota errotarria eta zera...
Kao, eta orduko jenden gustoko bersotea oixe oan gañea.
Geo bolara baten izan oan politikea: politikea sartze etzon bersolarie ez oan
bersolarie; ortxe izan dek bolara bat, amar bat urteko bolarea, politikea esate etzonak, batea
ta bestea antxe ibiliko oan beti gauza berdiñe esaten, baño beste iñor ez oan bersolarie.
Ta oain berriz, berriz'e aldatzen ai dek eta... Baño berso-eskolak? Berso-eskolak,
berso-eskolan kontra dauna ba, e... Donostin ardikin sartu leikela pentsatzen eotea
bezela'ek; artzaie etorri menditi ta Donostin barrua ardikin. Etzeok, gaurko bizin etzeok.
Berso-eskola orik, onek esan don bezela, berreun baldin badabiltz bersoeskolatan o berso-eskola baten, andik bersolarik bi igual ertengo die, baño bersozalek
erten zeizkek berroitamar, ta inportantea ori dek!
Azkeneko txapelketan zazpi milla laun izan ittun, baño zenbat bersozale,
benetakok, jarraitze duenak?, zenbat? Ori Iriondo asi zitzaioan galdetzen Xebastiani
"Aurrez aurre" telebistan ein'tzanen, eta bueno irudi batzuk jarri zittuen ta antxe moztu
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zitzaioan Iriondori galderea. Iriondo ai oan be alde txarretik ezta?: "bai, eun "bersolari"
baño zenbat bersolari?".
- Hori Basarrik esan zian lehenago, Herri Irratitik entzun nian nik.
"Bueno izena eman bai, baño zenbat bersolari?", doñue i!
Baño oain dala berroitamar urte ainbeste azalduko ittun eta bersolari-bersolarik
segun zenentzat bersolarik! Eta berso "entzulek'e" zazpi milla ta geio jun'tziela baño zenbat
entzule?
Bueno, baño guk ze nai deu? Nei askotan belarrondon jotzeko gogoa emate ziek
jende orrek.
- I organizatzen baldin baao, danak onak izango'ittuk!
Danak onak! Eta bestek organizatua dalako kontau in bear die onak, ez? Osea ke,
zazpi milla ta bosteun jun'tziela o zortzimilla, igual'tziok ez? Ordun zortzi milla jun dielako,
nola bestek organizau dien, asten gattuk zenbat jun dien, zenbat bertsozale jun dien
neurtzen. Eta bosteun jun balie, bosteun jun balie, "desastre" izango oan ez? Guk ze nai
deu ordun, zortzi milla jun ta danak bertsozalek jutea? Gu ze gea, inutillek o?
Jo dezagun bi milla ziela bertsozalek benetakok. Beste bos milla orik, emendik
e... iru txapelketata bear bada bertsozale biurtuko die.
- Batzuk.
Karo, ba ola pentsa dezagun. Ez dezaun ez danak bertsozale fiñek ziela eta ez iñor
etzeola bertsozale fiñik. Bi estremota jutea ez dek bate zea. Kao, baño olako aukera jartzen
zaion neurrin, euskaldun jendea izango dek euskaldun eta izango dek bertsozale. Baño
jartze'ezpada ez!
Galdera bat in bear diat nik oain iri: or izango'ittuk, ba, bersolari-eskolatan
ariketak, eta momentun kantatzen ez al die itten?.
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- Bai, oixe.
Oi oso inportantea dek ezta momentun...
- Bai, koplak eta...
Norbaitek kantatu nai izan ezkeo...
Baño gertatzen dana da, zu, zuk kontu in bear dezu berso-eskolatan, bueno

ikastola bat gaur eunen e... zaletasune don irakasle bat baldin badau ikastetxe ortan,
normalen ori izaten da biotza ta beste danak moittu itten dittu, ez? An daun andereñoa
euskaldun fiñe izango da naibazu, baño bersotan analfabeto bat. Eta orrek al don obena
eingo do ue, baño igual al don obena itten ai dan ustetan, jende dana aspertzen ai da
bersokin.
Nik ezautzen dittut ikastetxek ba... ikaslek ikastetxe ortatik erten due zortzigarren
malla inda, ta buruz dakizkie eun da berroetamar berso, baño andik bi urtea ez aittau ari
bersok e!, mekaguen sos!
Guri dotriñea bezela, dana kokoteaño sartu digue letanik eta danak oain esan guri
dotriñea esan bear dola apaizek eta jun da aitzen jartzeko! Kontrako efetoa.
Ordun, obe bearrez igual kalte itten ai die batzuk.
- Bai, bai, bai. Ez, derriorrezko gauzak eztie balio.
Ori ba, ori ba, baño pixkat jendea baleo osatuta ta ori emateko, ba izan leike jolas
bat, ondo pasatzeko bide bat eta gauza politt bat.
Baño kao, be neurri baten eta frutuk'e ez dezaula pentsau, oain zea ez dezaula
pentsau emen egur pusketea sartu ta or urrea atako danik! Beñe ezta gertau, ordun egurre
beti egurre izango'a, kalidade batekoa ala bestekoa, ta ortxe ibili bearko deu.
Baño berso-eskolan kontra eotea, oain jende asko daun bezela, eta batik'pat
oaingo modernizatze au o aldaketa au pixkat urrutiantzeti ikusten duena eta pixkat
kontra'ntzen daonak, oi etzatak nei burun sartzen.
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Xabier Amuritza eta Jon Lopategi.
Aian, 1986.eko abuztuaren 8an.
- Hiretzat, Xabier, lehenengo galderak: nongoa haiz, zenbat zarete
familian, inguruan izan duk bertsolaririk eta bertsozalerik, ze eragin izan dik
ingurugiro horrek hi bertsolari izateko...?
Etxanokoa. Etxano Zornotza erriarekin batua dago orain. Bizkaiko erri bat. Orain
Zornotzan bizi naiz; laster Berrizko auzo batean biziko naiz.
Famelian lau neba-arreba gara. Ama oraindik bizi dut, aita ez.
Inguruan bersolariak izan ditut, bai; batez ere aita. Eta bersozaleak ere bai,
txikitatik ezagutu izan ditut; batez ere aita: orri ikasi nizkion berso jarriak asko eta zerbait
bat-batean ere kantatzen zuen, ez oso ondo, baña kantua gustatze zitzaion. Orduan, ura izan
da, nei berso tradizioa entregatu didan e... personaia nagusia.
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Ingurugiro orrek niregan izan duen eragina?... ba bai, etxekoa; etxekoak eragin
aundia. Gañea, mutikotako bizitzak ere asko. Gue etxea oso bakarra zen, mendi... mendietxea; eta gero, lagunik ere ez nuen nire adinekorik, egon ere etzegoen etxerik! Orduan ba,
ikasten nituen bersoak, egunean ba... ainbat aldiz kantatzen nituen jolas moduan eta
denboa pasatzeko. Orduan ba... orrek garrantzi aundia izan du niegan.
Geo amaika urtekin ba... komentura erama'ninduten da... andik seminariora ta...
- Hara joan baino lehenago, aitarengandik bakarrik jasotakoa ala
inguruan beste norbait ezagutu al zenuen?
Oso gutxi! Baña nire ingurua amaika urte arterarte oso txikia izan oan, amaika
urterarte... Guk ez genduan auzorik ere, oso etxe bakarra zen da orduan ba... amaika
urterarte errira... erria ere oso txikia da Etxano. Orduan, eztago ingururik esaterik ere; ez
nuen lagunik ere, orrela esateko nire adinekorik!, eta nire ingurua zen, ba, andik eskolara
eta eskolatik etxea!.
- Baina nik entzun izan diat berbenetan da erromeritan da, hola
ibilitakoa ta... igual bost urtekin bersoa kantatu ta...
A! tabernatan bai, bueno gero bazeok emen e... ba taberna batean kantatzen
giñuen, bueno gure aitakin ibiltze giñuan Etxanon, Gorosikan... Gure aita Gorosikakoa
zuan, da urteroko festetara hara juan ta ordun aitagaz ibiltze niñuan ni, ta beste auzoko
taberna... auzoko baña ez ain auzoko, naiko urruti, an tarteka... Ba izate oan olako giroa;
beti aitaren atzeti, aitaren inguruan.
- Aitarekin beste norbait bazebilen?
Ez, ura e... ura bere erara ibiltze zen, da eoziñekin juntatzen zen da kantatze zuen
euskeraz da latiñez, da etortze zitzaion guztian. Da euskerazkoak ere bai, ta bukatze
zitzaionean, ba, atzera berriz asi, ta orduan ura etzuen sekula bukatzen.
Ta bat-batean ere ba... iñoiz kantatze zuen.
- Bertso zaharrik?
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Berso zaarrak?
- Bai.
Esan diat, nik aitari ikasiak asko. Nik e... errezatzen ikasi baño leenago ikasi nian
bersoak kantatzen: Xenpelarren bersoak eta asko!, ta oraindik gogoan dauzkadanak! Oiek
egunean ainbat aldiz kantatze nituen, da eskolan asi aurretik, zer ziren ez nekiela baña...
kantatu egite nituen.
- Noiz bota huken lehenengo bertsoa?
Ba bai, gogoan daukat bai; oi oso gogoan daukat. Oi beti kontatzen dut ta orduan
eztakit, bost edo sei urte egin nituen egunean, aitaren inguruan, "Eskargi" izeneko erromeri
famatu artara joan, Maiatzaren iruan, neure eguna ain zuzen... da andik bueltan, ba, taberna
artan nere aitaren inguruan da... ura kantatzen, bersoak kantatzen da, bat-batean asi da ni
ere ba ia kantatuko nuen, da antxe! Ez bakarrik leenengo bersoa baizik saioa, gogoan
daukadana ba egin nuen, mostradore gañera igo ninduten, da antxe egin nian nik nola
alako saioa aitari segituz. Sei urte ala bost urte egin nituenean eztakit, baño zazpi egin baño
leenago, ta gogoratzen naiz nola dirua bildu zuten da gauza guzti hoiek.
- Gogoan eztuk izango botatako bertsoa?
Ez; bai zera izango diat nik! Saio luzea egin genian, da asi ta bukatu egite genian,
nik eztakit nola egite genuen; idearik'e ez. Baña doñua, nik kantatu ba naiko ondo egite
nian!
Orduan ba asi ta bukatu egite genian, nola edo ala; nik etzekiat zerbait esatea zen
ura, ala zer zen, baña bidean gelditu ez, ori ez.
Gogoratzen naiz beti errima geienak -zen da -tzen ibiltze genituela. Oi bazekiat ze
beste...-tzen esan bearren -ten da... Eta gero, andik geroago ya, ya bersolari fama neukala,
mutiko, ta gue aitak eta gogoratze naiz beste...
- Hori zenbat urterekin?
Ba... zortzi-beatzi. Amaika urtez aurrekoak dituk gauza auek...
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- Den denak hamaika urtez aurretikoak?

Danak amaika urtez aurrekoak. Amaika urtetik ogeitalau urte arte etzeok ezer. Or
e... izar iluna.
- Basamortua, San Inaziok esaten zuen bezala.
Eta gogoratzen naiz ba oixe, aitonaren da amonaren etxe batera joan, da
konbidaue zala ta... bazkalondon bersotan!. Ta leengusiñak nola esan'tzun: "zuek beti ari
zarie -tzen da -tzen!" Ura ere konturatu uala beti modu batera errimatzen gendula, ta ortik
ateratzen diat ba ola ibiliko giñala.
Bai, gure aitak ere geienak orrela egite zizkian da, orduan, ba, oso elementala ta ba
ezerrez, baña kantatu!.
- Eta doinuak, bueno doinu ezberdinak izango hituken ez?
Beti e... doñurik geiena, nik txikitan ikasi nuena bat batean auxe: "Mutil koxkor
bat itxu aurreko".
Gero bukatzen genian askotan:
"ni bezelako bersolaririk
ez da munduan aurkitzen".
Ori egin ezkero, bale! Mutiko txiki bat ori kantatzen ba jendeari grazia eitte zion.
Ori ya nik formula bezela errepikatze nian.
- Ordutik hona hire bertsogintzak aldaketarik izan dik?
Bueno mutikotatik ona, ba jakina! Eta gero ni bersotan asi nintzanean, or ola ya
piskat kontzientziz, amazazpi-amezortzi urtekin, klandestinidadean, isilean, ba Seminarioan
izan zuan, da an asko ikasi nuen bersoak idazten eta abar. Asi ninduan berriz
errekuperatzen, ba...
- Irakurtzen bakarrik?
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Idazten'e bai; e... ixilean da idazten'e bai.
- Kantatuz baina?
Idazten, idazten, Seminarioan etzeoan kantatzerik!, euskeraz egitea debekatuta
zeoan da!, nola kantatuko nian ba?
Baño idatzi ta gero, ba, lagunen bati kantatu edo orrela zerbait.
- Idazkera eta ahozkoaren arteko harremanak?
Nik leenbiziko idatzi nituen bersoak konserbatzen dizkiat. Eta gañea
konserbatzen dizkiat oso... an zeuzkeat aitaren abotsean; nik galduta neuzkean Seminarion
ibili nitunean, da gero aiek galduta zeudean da eun batean batek erregalatu zian, oantxe
dala lau-bost bat urte, "zinta bat eman bear diat", esan zian, "iri sorpresa aundia egingo
dikana", ta ola ta koño! ze zinta? Ta aren etxean, Jakatarren, Zabaltzen-en lana egiten duen
batek, nola bein, ni kartzelan negola, gure aita aien etxetik pasatu zan da kanta zizkiela
zekizkin guztiak. Ta orduan arek ikasi ein zizkian nik emezortzi urtekin eindako berso
batzuk, ta arek gogoratu ta andik e... ainbeste urtetara kantatu, nik aaztuak nitunak gogoan
zinta artan zerek ta traskribatuta an zeuzkat: leenbiziko idatzitako berso aiek. Oaindik'e
ez'ittuk iñun'e argitaratu. An zeudek.
- Ta -tzen -tzen eta horrela jarraitzen huken?
Ez, ez, ya emezortzi urtekin ya...
- Askoz landuago, griego ta latina ikasita...
Ya andra-gizonen arteko elkarrizketa bat zuan, olako zerbait.
Ba an zeudek, olaxe errekuperauta, galdu etzirenak. Ta gure aitak oiek kantatzen
zizkian asko, ta nik aaztuta nizkian ta ya... Ta bere abotsa ere berso oietan kontserbatzen
diat; aitaren abotsa, zinta ola oso gaizki artua, da ain zuzen berso oiek. Bazerek an...
- Ba oso interesgarria, jo ba! nolako oparia ez?
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Eta bueno... bai, bersok idazteko oiturea ori izan diat, bai eta irakurtzeko ere bai,
ori esan bearrik etzeok: idatzi ditut batzuk eta gero jaialdiak ere bai, berso idatziak egin
izan ditut eta or daude. Irakurtzeko ere jakiña!, batez ere seminarioan da, bersoak
irakurtzeko oitura ta kantatzeko.
- Non?
Seminarioan.
- Seminarioan noski, baina, adibidez, "Bersolarian", Zabaletatarrek
atera zuten aldizkarian edo...
Ez, nik batez ere Seminarioan Euskal Kantak izeneko ori, Euskaltzaindiak
irurogeian atera zuena, zergatik oiek geienak, danak buruz jakin nizkian orduan, danak, an
zetozen danak, batzuen batzuk izan ezik, gustatzen e'zitzaizkidanak.
- Garai hartan Xenpelar saria jadanik hor zegoen?
Ez!, auek Seminarioko kontuak'ittuk!. Geo Seminariotik atea ta apaiz izan, da
kartzelara juan, da kartzelatik ateatako kontuak dittuk oiek.
- Segitu al dituzu orain arteko Euskadiko Txapelketak?
Bueno, bai. Estudiante nintzela, ikasle nintzela, apaiz egin aurretik, urtero egite
zien saioetan, ba, juate niñuan da asko seitze nian.
- Epaile izan baino lehenago?
Jurau izan baño leenau bai, segitze nian. Gogoratze nauk bersoa nola sukaldetik
entzuten da abar egon nitzen da Mattinekin da izan zen desenpatea ta, antxe eon nittuan ni
neu bakarrik sukalden jarrita radioa, olaxe eon niñuan eun guztian.
(Lopategi). Krixtonak izan ittuan ordun; txistuna Xalbadorrena aipatzen da
bakarrik, baña gauza asko zeudek txistunak. Neuk bizi izan dittut lau bat aldiz bai txistuen
asuntoa: Ondarrun, Donostin bertan, Xalbadorrena baño aundiagoa! Baño Xalbadorren
bertan txapelketan zear e... lau aldiz aurkittu nauk txistuekin inplikatuta.

Bertsolariak mintzo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 207

- Ba etzeok oso hedatuta hori e!, esan nahi diat Xalbadorrena dela
gehiena aipatzen dena, baina txistuna ez duk ohizkoa ez?.
Atzo etxian paper zaarrak begira, ba kronika, Donostiko Mattinena ta antxe, an
azaltzen dek La Voz de Españan, nola txistuak ta besteak ta...
- La Voz de Españan?
La Voz de España o Diario Vascon o... etxean daukat rekortia.
Eskandalorik gogorrena nik e... onek Bizkaiko txapelketa bat irabazi zuna,
Ondarrukoa izan zuan. Xalbadorrena baño aundiagoa.
Mariñelen e... arrantzalen eune oan.
Eune're txarra oan, ta oni txapela eman'tzienean, ba, etzekiat nik inguruan
Azpillaga o Mugartegi o zein izango uen; bueno! ango eskandalua!!!. Ura etzeon ixiltzeik.
Juraduak'e gogoratze nauk entzuteko bertsoak, azkeneko saioa eiten Mugartegi ta
ni eta entzuteko, gure kontra etorri ta jarri ittuan mikrofonoan kontra eurek. Ez oan ezer
entzuten. Irigoien eta etorri gure ingurura elbiak bezela ta gu kantatzen ta aik ola, bertsoak
arrapatzeko jurauak. Iriondo aurrean, ikusten ai neok oaindik, Iriondo aurrian olaxe
mikrofonoakin jarrita ta aldamen bietan zera...Irigoien eta ????? beste alderditik. Ta atzian
zera, Ondarruko Zubikarai, arrapatu ezinik bertsoa!.
Ue izan oan, ue izan oan eskandaloa!.
Eta besteak, Ondarrutarrak, gu kantatzen da zea, arrantzaleak zarata, punba ta
punba ta argiak itzali zizkien eta illunetan azkenik amaittu genian. Argiak itzali ein tzizkien
gañera Ondarrutarrak.
Gero txapelduna Txapeldun izendatu zutenean bueno, an armatu zan eskandalo
bat!
Nik orduan desmoralizazio izugarria artu nian. Ni orduan entzule moduan joan
niñuan...

208

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- Eta desmoralizazioa zergatik?, barka.
Ni entzule moduan joan niñuan, orduan ikasle... etzekiat nik, apaiz izango nintzen

ala ez...
Oaindik ikasle, oaindik ikasle. Ori oan irurogeitalauan.
Orduan, ni irurogeitabostean ein niñuan apaiz, orduan oaindik'e ikasle. Ba entzule
moduan joanda ura ikusi nuenean, guztiz jota geldittu ninduan; i, ango olako...
- Holako gauzak hala ta guztiz ere ez dira ezagutzen, esan nahi dut oso...
Urte ortan izan oan, gero andik jun eta urte ortan izan oan Mattinekin txistu ta u!,
kristona! Eguerdian izan oan desenpatia: arratsaldeako lau zein pasatu. Ta desenpatia
Mattin da ni, ta jarri ziuen gaia ba umeak nola sortzen diren, seme bat daukazu amar
urtekoa ta galdetu itten dizu umeak nola etortzen diren mundura ta zerbait esan bearrean
aurkitzen zea, zerbait esan bearren, orixe uen. Ta nik ordun diximulo guztiakin aitak eta
amak maitasun guztia ta gero Jainkoaren bestea ta ola, poto in nian, poto bat ein nian; ondo
esplikatu nian baño poto bat ein nian suabe suabe. Ta Mattinek bota zin nabarmen,
ordurako, ordurako nabarmen; esan'tzian ez gaittuk zerbaittetan zea beia ta zakurra nola
ibiltze dien, emakumeagaittik eta ola. Jendentzako orduan, jendearen sensibilidadeako
oaindik jende oso zea zeon, ez oan gaurko izketea ordukoa... jendeak gaizki artu zian ura
eta niriak ondo.
- Nahiz eta poto izan ez?.
Naiz eta poto izan ba... iru bertso ittuan baña batian poto, azkenengoan eta jendea
jarri oan, ba, nie alde jarri oan jende guztia.
Bueno ba, gero txapelketari buruz ba... geroztik ibili garenak ba, segitu bear!.
Eta... baña ni egia esateko, nei e'tzaiak gustatzen bersoak entzutea, lagunai entzutea jutea
e'tzaiak gustatzen. Ori ez'tiat beñe; inguruan balin badau, ni urrundu eitte nauk. Nik
sufrittu eitten diat geiago entzuten, kantatzen baño.
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- Honi buruz azken galdera bat: azken Txapelketan, adibidez, ia, ia ez
zarete azaldu ez?, ez bata, ez bestea.
Bueno ya Txapelketan beste arrazoi batzugatik ere bai baña ez, ni ez nauk e...
iñoiz e... joan bai baña ola... ez, ez zaiak gustatzen! Ezta bestela ere, e!.
- Ezta irratian ere?
Ez, ez. Bueno bide batez baldin badatoz, irratia martxan baldin badago aitzen diat,
baño orrela bersolariak datozelako ni entzule, ez diat uste.
Orain, ni bersolaria naizenian; leen, e'nintzenean, bai. Baña orain bersolaria
naizenean, bersolaritzan nagoenean, ba... ez nauk e... Ta gañera, gaizki egote nauk edo
eztiat e... Eta geienean ba mutiko ta umek ta oiek daudenean bueno, bueno orduan eztiat...
egon egin bear izaten dek. I, eztiat esango ori trauma bat danik ere pasatzen, baña naiko
urduri egote nauk eta sufritzen... eta batez ere erdi geldi ta ori, ta ordun oso gaizki
pasatze'iat. Etzaiak gustatzen ez, egia esateko. Ni nabillenian beintzat, tartean ba... etzaiak
gustatzen. Izango dek ba, bestela're naiko gabiltzalako ta orduan, ba, erdi beteta eo
saturauta edo...
Iñoiz egin izan diat nik ba lagunekin joan, da kantatu bear da...Berrobin esate
baterako onekin da, saioa asi bear, da ni urrundu. Alde batera badakidalako aurrean
bersolariak entzulea ikusteak kantatzen duenari beti egiten diola, ta ordun nik ez'tiat nai
ba... Neri ere ba, koño!, bersolaria kantatzen ikusteak beti ematen dik alako zea bat.
- Bai e?.
E... itten dik, atentzioagatik eta i jartze aiz konturatu gabe aaxe ai den bezela,
aentzako kantatzen.
Bersolaria edo gai jartzalle bat bada pixkat e... norbait kritikoa ikuste badek, i
momentu guztian ago arentzako kantatzen, ta ura pentsamentun daukek.
Zenbat eta publikua gutxiago ezagutu ta ordun ba nola bersolaria laguna, asko
ezagutzen deken... Beste batzuk esango die ez diela beraiei ardura, edonor aurrean egonda
ere... Baño koño!, nik orain eztiat ainbeste, orain etziak aurrean edonor egonda ainbeste
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ardura, garai batean bai. Baña ala ere nik beste bat kantatzen daola, joaten banaiz, oso
ezkutuan egotea gustatze zait. Ez dezatela jakin, ba, ni an nagonik.
- Hori betidanik ala txapelduna izan ezkeroztik?
Bueno bai, betidanik, aurretik.
Au asi ta txapeldun ein oan...
Ez, ni kantatzen asi niñuan ba... irurogeitamaseian, orduan ba... lau urte. Bai, bai,
betidanik.
- Eta beste galdera bat: askotan aipatzen duken publikoarekiko
harremana eta hola... Nahiago duk nolabait e... hire kontzentrazioa,
publikoarekin harreman hori sortzea baino? Behintzat publikoan ezagunen bat
baldin badago. Entzun izan diat gainera, behin oso gaizki ibili hintzela
publikoan ezagun bat zegoelako...
Bueno, Txapelketa edo orrela danean publikoan segun... or bazerek batzuk
bersolari lagunak edo etxekoak ere oso zeak izate'ittuk. Etxekorik ba ez, batez ere etxeko
oso urbilla danean, ama edo orrela, ba ori... Etxean kantatzea ere sekula etzaiak gustatu, ta
netzako lanik txarrena etxean kantatzea izan dek beti.
- Kantatzea hala ta guztiz beti kontzentrazio lana duk ez?
Bueno, baita. Baña... ortik gero publikoa normala danean, au da, ezpaldin badau
publiko oso berezirik edo... oso bersolari edo... lagun laguna edo, edo etzekiat ba, etxeko
bat, orduan konzentrazioa puntu bateraño. Gaia jarrita dagoenean, ba orduan
publikoarengandik pixkat apartatzen saiatze aiz, baña gaia librea danean ba zenbat eta
begiak irekiago ta publikoan geiago begiratu, ba, detalle geiago ikusten duk eta orduan ba
ori oso desberdina duk e... gaia jarrita txapelketa baten edo bersotan librean egitea.
Ta orduan, ba, neri satisfazio geien, geiago, ondo atea ezkero, librean egitea izaten
duk; orduan ba... beidatu ein bear duk, ta atea ein bear duk dagoen tokitik, ta ezpaldin
badago zerbait, ba... oso begiak zabalik.
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Gaia jarrita dagoenean jendeari begiratzea, ba, batzutan ba... aldrebestu eitten au,
ta distraittu ta... urdurio're bai. Orduan gaia jarrita baldin bada, nik konzentratu egin bear
dut.
- Bertsoa epaitu al daiteke?
Bai, epaitu liteke baña... bersoa epaitu liteken tamañan. Beste gauza batzuk ere
ba... epaiketak edo neurriak, neurriak dittuk e... oso neurri... modu askotakoak zeudek;
batzuk dittuk neurri matematikoak eta neurri fisikoak, beste batzuk neurri gutxi gora
beerakoak eta beste batzuk neurri estadistikoak eta... Orduan ba, bai, bersoak bazeukak
neurri bat, baño faktore asko sartze dittuk, baño ez dittuk faktore objetibo, faktore oso,
eztituk faktore aldakaitzak eta eztituk faktore matematikoak.
Orduan e... gustoak asko esan nai dik eta e... bakoitzak dakiena, bakoitzak
dauzkan griñak, bakoitzak dauzkan afizioak, bakoitzak daukan izkuntzaren, munduaren ta
abar, ikuspegi guztiak. Ta orduan naiko erlatiboa duk au. Baño erlatiboa izan bear duk, ala
izan bear dik; erlatiboa, poesia eta literatura den bezala.
Orduan ba alde orretatik epaitu ziteken, baña...baño ez e... zea, pixua epaitzen dan
bezela edo neurri fisikoak diran bezela, beste modu batera. Ta orduan ba... ariketa ortan ya
aldez aurretik, ya definizioz ba euneko porzentaia aundi bat gora beeran jarri bear duk;
erlatiboan jarri bear duk.
- Aurten U.E.U.n ordenadore bat edo, bueno, programa bat aurkeztu
ziaten zera horiek neurtzeko.
Bueno oiek ingo ziaten ba esperientzi ta proba...
- Bai, egin ziaten Donostiako Informatika Fakultadekoek, baina nahiko
gaizki. Esan nahi diat hire Hiztegi Errimatua harturik eta bakarrik neurria...
semantika aldetik esan nahi diat, esanahien aldetik ez dela ezer neurtzen,
bakarrik forma guztiak ez? Baina... zerbait behintzat!
Bai bai, zerbait zan. Izkuntza ta onelako gauzak ordenadoretan sartzea, ba, i!,
ordenadoreak mejoratuko'ittuk egunen batean ta... Ori asuntoa... askok esaten die:
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"ordenadoretan etzeok sartzerik", ez oraingo ordenadoretan, baña ordenadore obeak egiten
ikasten diagunean, igual sartuko diagu!
- Ni ordenadore asuntoaz, gaur bertan egon nauk horretaz zerbait
idazten eta hik esaten dukena, gaurko ordenadoretan, noski.
Orduan ezeok esaterik: "au ezin da". Azken batean, bazekiagu zerebroak
elektrizidadez funzionatzen dula, orduan e, i!... bazekiagu orren itxurakorik lortzeko ere
millaka urte pasatuko diela. Etzekiat ainbeste urte edo... bear bada mundua bukatuko duk
leenago. Ni ez neok kontra jartzen, baño bazekiat mugak daudela ta bazekiat UEU-n egon
ziala...
- Hik esan duk ezetz, ez?, ez zutela aurkeztu?
Nik ez nuen ikusi.
- Bertso-eskolei buruzko eritzia?
Berso-eskolei buruzko eritzia, betikoa, positiboa. Eskolak bearrezkoak izan dituk
eta dituk eta izango dituk.
Emen eskola klaseak zeudek desberdinak eta emen apurtu bear dena da ba...
eskola eta ez-eskolaren arteko antitesis ori. Ori gezurra duk. Batzuk eskolatuak eta bestek
eskolarik gabekoak, emen danok gaituk eskolaren batekoak. Azken batean eskola duk,
ikasteko modu bat.
Eta bersolaritza ikasten da?. Bersolaritza ikasi egiten da! Emen dakiela, bersoz
dakiela, inor ez da jaio.
Izkuntzak ere ikasi egiten dituk; ikasteko sistema desberdinak zeudek. Orduan,
ba, batzuk... sistema desberdinak dittuk, baña berezkoenaren gauzarik aundiena, ikastea
duk. Ikasi ezik etzeok ezer!, ez karnetik, ez bersorik, ez pinturarik, ez traturik, ez idia
zaintzerik ere. Orduan, oiek eztizkiagu jaiokeratik ekartzen; orduan eskolak, oraingo
eskolak dittuk modu batekoak eta leengo modukoak ere bazeudek, eta modu askotako
eskolak egin zitezkek. Baño denetan zeok oinarria, ikasi egin litekela. Bestela, ikasi aal
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ezpalitz, Basarri ez uan izango, ta Uztapide ez uan izango ta Xalbador'e ez, ta alperrik
esango dute ba esaten dutena, baño oiek ez ittuen izango bersotan ezer.
Berso eskolen eritzia, oso positiboa. Baña gauza elementala esaten ari nauk:
ikasiko ez'tek ba!.
- Eskolak onartzen ez dituztenek, ba omen zuten hobetzeko era bat,
bertsolarien atzetik ibiliaz eta horrela...
Ori, beste sistema bat. Sistema ori obea baldin bada, ba segi!, baña ori ikasteko
dek e! Ori, ikasteko sistema bat duk, ori eta batzuk, ba, izkuntza ikasi diate, euskaldun
berriak, eta bestek berez; berez ez dik iñorrek ezer ikasi!, baño izkuntza ikasteko modu
naturala zeok, umeak agertzen duna, baña ori eztek modu kasuala e!, an bazeok
funtzionamendu bat eta ikasteko sistema bat.
Orduan, ikasteko sistema duk bat eta beste gauza bat duk beste modu batera
ikastea, eta beste sistema bat eongo dek, elkarrekikoak eta sistemak milla, baña azken baten
ikasi egiten duk!
Eta eskolari buruz kontra daudenak, ba, egon zitezkek kontra, eskola konkretu
batzuen edo eskola mota batzuen kontra, baña ezin diate eon, tentelak ezpalinbadittuk,
ikastearen kontra, zeren emen iñor, nik eztiat ezagutu oaindik bersolaririk amar urtekin
bersotan ondo eitten zuenik; beraz, zeozer ein dik!
Orduan, nola? A! ori beste problema bat duk, pedagogi kontua duk: nola ikasten
dan obeto, nola denbora gutxiago eta nork ikasten duen. Ori beste problema bat duk, baño
ikasi egiten duk. Izketa ikasi diagu eta nola bersoak ez dizkiagu ikasiko? Izketa, zergatik
ikasi diagu euskera, ba? Ikasi diagu motibo batzugatik eta prozesu bategatik.
Bueno, orduan eskolei buruzko nire eritzia oixe. Eta ederrena izango litzateke,
esaten dana eskola tradizionala eta eskola berria, oiek kontra jarri beharrean, ba, ikasteko
modu asko zeudek eta aal danik modu geien erabiltzea. Ori duk onena eta orrela geiago
ikasten duk, jakiña!, bistakoa duk. Modu batera eta bestera, eta besterik baldin badago ba
asmatu, eta beste milla eongo dittuk eta asmatu, ta ordenadoreek balio badute ikasteko, ba,
ori ere sartu; kentzeko baldin bada kendu, baña ikusi egin bear da, ez beste gabe esan e...
Jakiñ egin bear da zer esaten degun.
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- Hiretzat galdera berdinak Jon: nongoa haizen, zenbat zareten familian,
ea inguruan izan duken bertsolaririk eta bertsozalerik, eta gero zer nolako
eragina izan duken, hi bertsolari izateko ingurugiro horrek... Sortutako giroa
ezagutzea.
Areatzan jaioa. Areatza, Areatza dek auzo aundi bat. Gero auzo bakoitzak beste
auzo txiki batzuk ditu eta oietariko bat Zabale izenez deitzen dena, bost etxe, bost baserriko
zera bat, auzo bat. An jaioa naiz eta amabi urtekin Tolosara joan niñuan e... pralletara.
Baña ordurarte banekien bersoa zer den gutxi gora beera, doñuak eta ezagutzen
nituen. Zergaitik? Ba... Balentin Enbeita auzokoa zelako, an bertan bost etxe oitako batetan
bizi zelako Balentin Enbeita, eta ango auzo-lanetako afari ta bazkari ta orrelakoetan e...
naiko oitura betikoa izate oan bersotan egitea.. Danak egite zuten gañea nola o ala.
Balentin Enbeita zan bersotan itxuraz egite zuana; besteak, ba, broma giroan ba, bakoitzak
bere bersoa botatze zuen. Nere aitak ere botatzen zuen berso olako edo alakoren bat,
eztakit ona edo txarra, ona etzan izango!
Etxian eztiat bertsolaririk izan; nire aitona omen zen testularia esate ziotena:
testularia, ola, itzez itz e... errimatuz eta erantzuten zuena. Mungiakoa, nik ez nuen ezagutu;
gerra denboran 36an edo ill oan eta nik ez nuen ezagutu, ni ogeitamalauan jaio nintzenez,
ba, ez nuen ezagutzeko aukerarik izan.
Orduan e... etxetik ez nuen ezer eta Enbeita bertsolaria zelako, ba, banekien
bertsoa zer den nolabait ola, idea bat: rima ta neurri ta oien berririk ez nuen, baña doñu
batzuk ezagutzen nituen.
Gero pralletara jun, Tolosara Sakramentinotara eta an, ba, gogoatze naiz, etxeko
abertzaletasun ori ere barrun eta abar, eta lagun batzukin ortik eta emendik, euskerazko
liburuak, arrapatzen genituen guztiak irakurtzen eta, ba, saiatze giñan lagun batzuek eta
amairu-amalau urtekin ba asi niñuan alako bertsoak, bertsoen bilduma bat aurkitu nian,
Bertsolaria ori, liburu ori, zaar zaar ori aurkitu nian eta andik berso asko ikasi nizkian
buruz. Gero Enbeitaren bertso batzuk ere e... Arantzazuko egutegian eta Karmendarren
beste egutegi batetan azaaltze ittuan eta aiek ere batzuk ikasi nizkian eta ain zuzen ortarako
pixkat eragin bezela, Enbeita auzoan bersolari izatekin eta...
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- Hau da, lehenengo bertso ikasiak Tolosakoak izan hituken.
Tolosan bertan bai.
- Orduan Tolosan entzun eta...
Tolosan aittu ta jakin, zerbait bertsolaria bazala.
- Bururatu eta...
Bururatu eta ez, bersoaz arduratu eta kantatu ez, ikasi ere ez, ikasi ere ez. Bear
bada jakingo nuen bat baña kasualidadez, beste kanta bat jakittea bezela, ez bertsoa zelako,
bertso zaletasunez.
Orduan ba, koño!, bersolari ta zerbait e... nonbait azaltze zian ba kontxo!,
konturatze nintzen auzoan banuela bersolari bat eta pixkat arrotu egite nintzen. Bersolari
bat emen figuratze duena, Enbeita, ta gañea ne auzokoa ta orrek e... bazuen nigan eragin
pixkat.
Ordun gogoratze nauk e... amalau urtekin o eskuratu nian Lekuonaren Literatura
Oral Vasca ori ere, eta gogoratze naiz, ba, irakurri nuela goiti beera eta len esan dudan
bezela, "Bersolaria" aldizkari bilduma ori ere eskuratu nun, liburu zaar bat, eta andik ere
berso pila bat ikasi nituen.
Zaletasuna orrela sortu zitzaidan bersoak ikasi ta kantatzeko.
- Doinuak nola eskuratu?, zeren hor bertan bakarrik azalduko hituken,
bakarrik e...
Ez, Tolosan orduan e... urte asko dira, berrogeitaseian joan niñuan, ata kontuak
berrogeitasei-berrogeitazortzi urte oietan an geunden ume, mutiko guztiak, denak,
euskaldunak giñen; geienak Gipuzkoarrak, Bizkaikoak iru-lau izate giñen bakarrik.
Baña... bersoak kantatzeko oittura bazegoen: Azkoittikoak edo emengoak
kantatze zittuzten bertsoak, bertso zaarrak; Xenpelarrenak edo Txirritanak eta abar. Ordun
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doñuak, ez dakit nola, baño ikasi nituen; leendik eztakit jakingo nituen asko, baten batzuk
bai bear bada, bat eo beste.
Beintzet e... ni asiko nituan bersoak idazten ola zorionak emateko etxeko aitari ta
amari ta etxekoai ta orrela, ba, amabost urtekin o ola bertsoak idazten.
Ta teknika ba olaxe obserbatzen, obserbatzen.
- Idazten kantatzen baino lehenago?
Kantatzen baño leno bai. Ta teknikaz zelan jabetu nintzen berriz, ba, rima ta
neurriz, obserbazioz. Inork esan gabe au ola da ta bestea ala, naiko sinplea da
bertsolariaren teknika.
Gero gogoratze nauk ba... amasei-amazazpi urte nituenian edo, operazio bat izan
nian apendize perforatuaren zera, orduan e... peritonitis-en zera eta... gaixorik nengoela ya
operazioa ein da gero, gogoratze nauk, ba, bertso pila bat ein nituela, berrogeitamar edo,
ori, apendize operazio ori ni azaltzen nola izan'tzen, narrazio bat bezela.
- Epopeia
Bai. Eta gero goatze naiz lagun bat il zitzaiala an nerekin zeon ataundar bat, lagun
aundi bat, ito egin zen errekan: igeriyan joan biok eta ito ein oan. Orri buruz ere jarri
nituen beste bertso pilla bat, baño gero etxean izan nituen ainbeste urtetan, da eskolan da
gero ta eztet uste gaur aurkituko nitunik; galdu ein nituala uste't etxe batetik bestea
aldatzean edo... Eztitut gordetzen.
Gero ortxe emezortzi urtekin edo asiko niñuan neu neure kontura aprobak egiten,
bat batera bersoa sortu aal nun eta abar, eta onek leen esan dun bezela -tzen da -ten da -tu
ta errima sinplekin, ba, koño!, noizbeinka ateatze'ittuan bertsok ta aleiñak eiñez, ba, asko
pozte niñuan: "bersok eitteko gauza naizenien...!". Baño beintzat e... alegiñ asko eitte nian
eta lortu nian bapaten bertso sinple batzuk eittea.
Gero, ogeitabi urtekin etorri niñuan Tolosatik etxera, eta soldaduska segidan ein
eta andik etorri eta naiko giro ona aurkitu nian Ariatzan, Muxikan. Eta an e... Sagardui ta
Iturri ta oiek e... kuadrilla batekoak zien denak, eta ni ere kuadrilla orretan sartu niñuan, eta
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tabernan eta, ba, naiko dutela bersotan ein, zabalagoan naio'utela nola-ala, berso modu
batzuk eo kopla eta abar.
Eta gogoratze nauk bein e... Bertako, Areatzako jaien bezperan e...saagi mutillak
izaten dira komisio bezela, saagi mutilak izate zien; oiek enkargatze dira jai guztiak
antolatzeko eta ardoa udaletxeak ematen du e... debalde, eta gero ardo ori erriari partitze
zaio makillauekin eta abar, eta bezperan eitte degu makillau jan bat ardo arekin. Ta
makillau jan ortan, Sagardui gogoatzen naiz asi zala kopla kantatzen "iru damatxo
Donostiako" doñuakin eta orrela; eta neu ere alako baten ba... ausartu niñuan sartzera eta
iru-lau kopla nola bota genittun bat batean elkarri eta abar.
Ta joño! lagunak'e pixkat animatzen: "ik'e eingo ukek" eta abar eta gero andik
aurrea ba noizbeinka olako saiotxo batzuk egite nizkian.
Eta ya soldauskatik etorri ta or ogeitalau urte izango nittuan orduan... gogoratze
nauk e... txapelketak asi'ttuan, Bizkaikoak. Eta txapelketak asi ta bigarren txapelketa, ori
berrogeitaemezortzian izango oan lenengoa, bigarrena berrogeitaemeretzian, eta orduan
bigarren txapelketa Bizkaikoa ospatu ta gero gogoratze'nauk onek e... Ajuria bertsolaria,
orren aitak taberna zian Areatzan eta nola etorri zitzaigun bein e... an Areatzan erromeri
batean edo igandez edo, an geundela nola etorri zitzaigun esanez e...: "zuek urrengo
txapelketarako prestatzen asi bear zendukee ta ortarako emen e... tabernan zapatuetan edo
astien bein batu ta pixkat entrenatu, pixkat in zea, mejoratze zarien da urrengo txapelketara
presentatzeko ta...". Ta koño! ba denok ondo artu genian. Majiñat gazte giñan ordun
taldean geundenak: Iturritarrak eta Deunoro ta ni ta eztakit besterik, a! Ajuria gaztetxoa,
artean amalau urtekin.
Eta koño! bildu giñuztean eta geroarte esan baño leenau, leenengoz bildu
giñenean gogoratze nauk esan gendula: "Enbeitari, Enbeita zaarrari deitu bear genioke,
deitu ezkero igual etorriko uke". Ta deitu genion ta asi oan etortzen ua're. Ta gero ba arek
esaten du berak sortu duela eskola, ta bueno baña ori e... orrela jarraitu dezala. Etorri uen
beintzet da, ue oan bakarrik ola bertsolari egiña orduan, eta berak sortutako eskola izan
zan, baña ideia Ajuriaren aitarena izan oan.
Eta ordun e... asi giñuztean an e... larunbatetan biltzen eta kuadrillako lagun bat,
Pedro Mari Aldana, ua're Arantzazun eondakoa, pralle eondakoa, ark'e idazten'e nahiko
ondo aitze oan ura're; orduan ura jarri genian sekretaio: gaiek jartze zituen eta... bakoitzari
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gai bat aste barrurako. Aste barruan prestatze genian bertso batzuk idatzita eta gero
eramate genituen taberna ortara eta taberna ortan aste giñen kantatzen bertso oiek, bertso
jarri oiek kantatzen aste giñen. Bakoitzak bereak kantatze zittuen eta eritziak eta abar eta...
taberna bete bete eitte uan, eta giro ona zegoen eta gero segi eta ya saioak egiteko bezela
gaiak jartzen aste oan ori, Pedro Mari Aldana ori eta bertso saioak egite genizkian
tabernan, baño ya gaiak jarrita.
Ta ola, pixkana pixkana ba asi giñuztean trebetzen, betsotan ikasten, eta andik urte
betera jun niñuan leenengoz zeara, Mungiara, txapelketa komarkala leenengoz orduntxe,
ez, bigarrenez orduan. Eta Mungiara juan eta gogoatze nauk, ba zea, Mungiako komarkala
zerak irabazi zuela, Ajuriak, ain zuzen 14 urtekin, hor praka motxakin. Ta eman zioten
beintzat. Nik ustet Irigoyenen zea, kapritxoa izan zala Bilbora finalera prakamotx-dun bat
eamatia, ta besteok ere merittu aundirik egin ez genuenez, ba... ura jun!.
Gero urrengo urtean joan niñuan ni berriz eta neuk irabazi nian eta gero semifinal
bat izan oan Bilbora eldu orduko zean, Gernikan. Eta Gernikan irugarren ein niñuan
berriz. Irugarren urtien juan niñuan zeara, Mungiara ta berriz irabazi nian eta gero
Gernikako semifinalien irabazi nian, leenengo eta gero Bilbon'e bai. Ta gero ya iru aldiz
Bizkai osoan ya.
Donostira ba... ni gogoratzen nauk Bizkaikoa leenengoz irabazi nianean, 62an,
zeatik nere kezka bakarra an txapeldun atea nitzanean: "Donostia jun biar", Donostia jun
biar, zeati neetzako pauso haundie oan... "Donostia jun behar, baña Donostia jun biar!",
ola geldittu niñuan, zertuta, arrittuta bezela.
- Gero hirurogeita lauan edo horrela izango huan hi ta Lazkau-Txikiren
arteko...
Ez, geroago, geroago, ori geroago.

- Hirurogeita zazpian?
Leenengo joan niñuan ni irurogeitabian. Irurogeitalauan jun eta irurogeitalauan
gertau oan ori, leen esan deuna... irurogeitabian irabazi nian leenengoa; gero urtebirik
urtebira eitten asi oan, artean urtero eite zena, eta bigarrena irabazi nian Ondarrun.
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Leenengoa oan Bilbon irurogeitabian; gero bigarrena irurogeitalauan Ondarrun eta an
gertau oan e... leen komentatu deun bulla ori e... Arrantzalen eune oan eta Azpillagak gero
esate zian e... zabaldu omen zen berria ba ni, Lopategi'i emango ziotela saria ta abar eta...
- Aldez aurretik?
Aldez aurreti ori usaia eo komentarioa edo ibili ote zen edo Azpillagak komentatu
zian nei gero. Eta orregatik jendea zeola aurretik asarre bezela eo pixkat kontra egiteko
asmotan.
Gogoatze naiz asi ta saioa egin genuela ta an, saioa amaittu orduko asi ittuan
onek... zerak, arrantzale talde oiek etorri ittuan beren bonbokin ta beren katxarroakin pinpaun! ta dantzan eta abar eta epaimaaikoek, ba, mikrofonoa urbildu ta gue kontra jarri ta
entzun eziñik ibili ziran. Eta argiak ere itzali zittuzten ta ue iñ oan eta gauez eta illunetan
amaittu genian txapelketa.
- Ikaragarria benetan!
Eta neri eman zidaten eta kriston zea ata oan, kriston txistu otsa, jaleoa eta
zaparrantxoa! Eta gogoatze nauk, artu motoa eta Iturri neukan ondoan lagun eta irten
gendun andi, ba, eskapan bezela. Etzigun inork ezer esan ez egin, baña geu pixkat lotsatuta
eta trantze naiko zalla.
- Hori irratiak ematen al zian garai hartan?
Ez. Eztiat uste.
Ez, etzian ematen ez. Iriondo an egon oan baña etzittun ematen ez; Iriondo
an'tzeola artzen nik ikusi nian, baña ez...
O bai, emango zian zeoze. Bai, gero Donostiakoak nik irratitik entzute nizkian da
ordun zeoze...
Donostin 64an izan oan beste zea hori, final ori eta an e... goizeko saioa egin eta
orduan lau pasatze ittuan arratsaldean jokatzeko, eta lauen artean atatze oan arratsaldean
txapeldunakin nork jokatu. Eta han e... pasatu zien Xalbador ta Lazkau-Txiki eta
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Mitxelena eta gero laugarrena aukeratzeko desenpatea jarri bear'tzala Mattin eta nere arten
esan'tzuten. Ordun leen esan bezala leenengo puntutan elkarrekin egin genuen eta gero
gaia jarri zuten ori, umeak nola sortzen diren galdetu aitari, eta aitak semeari zerbait esan
bearra zeuken. Eta an ere, ba, jentea nere alde jarri oan eta krixton txistua ta eskandaloa
armatu oan goizian ya azkeneko sayo ortan. Jentia, gogoratze nauk, dana e... sillak jasota,
eskandalu kristona armatu oan!
Gero jun ta jendia bero etorri oan arratsaldeako berriz'e, eta asi giñuztean, jarri
giñuztean an e... arratsaldean danok eserita, klasifikatu eta ez klasifikatuak bertan bertan
mantentzen zien 24ak; eta lauak ya artuta zeuden: Mattin, Mitxelena, Xalbador eta LazkauTxiki.
Eta jun oan Irigoyen eta asi oan izenak esaten eta jendea txistuka asi oan. Eta
ixiltze oan Irigoyen eta eote oan pixkat ta berriz'e aurreatu eta berriz'e txistu! Olaxe hirulau aldiz, eta azkenian ba jendea zea zeoan: "Lopategi!, Lopategi!, Lopategi!", publiko
guziya. Ordun bea buelta eman eta etorri Irigoyen niana eta eskua eman zian eta jun oan
berriz eta ordun ya baretu ta jendea bazeoan martxan. Orduan jokatu zian gero finala
Lazkau-Txikik zea, Uztapidekin, bigarren geldittu zala.
- Bai, oso ondo egon omen zen ez?, jendeak dionez eta irakurri dudanez...
Bai.
- Beste alor bat orain: bertsoa botatzeko oraingo ohiturak eta abar, ez
bakarrik lehendik esandakoak. Idazteko ohiturarik badaukek?...
Leen Jabierrek esan dunai buruz e... ikasi denak eitte dutela, ortaz neu ere, ba, asi
nintzen orrela eta... Asieran errima xinpletxua erabiltzen nuela, Enbeitatarren artian oitura
ori zeolako Muxikan. Baño konturatze naiz e...
- Rima asko egitea gainera...
Baño gero konturatu niñuan beste bertsolari batzuk entzunez, Mugartegi ta
Azpillaga ta ezautu nittunean, ta gero gipuzkoarrei ta entzunda, Basarri ta Uztapide ta, rima
aldetik aberatsago zebillela Gipuzkoaldeko bertsolaritza. Ta ordun asi niñuan neu're ortaz
aalegintzen eta, karo!, oittura... gañea berez konturatu niñuan olaxe, artean leenengo
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bertsosaioetan azkenik pentsatu gabe aste niñuan ni bertsotan, eta Enbeitatar guziek ere
alaxe eitte zuten. Areatzan ikusten bertsok eta bai Enbeita zaarra beraz eta, bueno, azkenik
pentsatu gabe asi bertsoa eta aal zan bezela bukau.
Eta pixkana pixkana berez konturatu niñuan: "i!,emen azkena edo zerbait
azkeneako prestauta daunien, e... errezago eitten dek eta...". Gogoratze neok nola
komentatu nion ori zea, Sarduiri: "i, azkeneko puntua pentsau ezkeo aurretik, e... orduntxe
bertsoa atatzen dek ondo".
Berez esan nai dut e... ez det bersolaritatik jaso ori, berez olako logika batez edo
berez ala zalako.
Baño gertatze oan, joño!, ni asi nintzen rimak fintzen edo zorrozten eta, koño!,
azkena pentsauta, baña batzutan azken hori rima zallian etortze oan. Or pasatzen dek ba
asieran itten dek, ba, igual dozenerdi-amar rimakin ibiltze aiz kontuatu gabe, eta gero
azkena pentsatu, baña azkena pentsatu rima diferentea edo zalla edo gertatzen bazen,
zailtasunek ematen! Orduan ein nian nik ola, zer bat, orritxo batzutan prepatu nian nik
olako iztegi errimatu bat, nolabait esateko errimatu bat, oraindik gordetzen det gañera,
holako bost-sei orritan; baña juxtu-juxtu holako kasuetan defenditzeko. Edozein errimatan
e... zerbait eskutan izateko.
Nola edo ala errima asunto ori ere dena landuta, era batera ala bestera. Gero ya
onek jarri zuen euskera guztia ordenatuta ortarako; baña bertsolari guztiek izan dute beren
sistema errima lantzeko.
Eskola aldetik hori, ba, bakoitzak ortaz egin du bere alegiña, nik beintzat egin
nuen.
- Txapelketei buruz, jarraitu dituken eta...
Bueno txapelketako saiotara ez nauk jun e... alde batetik e... au eztek ola esateko
igual baña... azkeneko batzarretik eta ez neuen gustora nola zetorren asuntoa, eta azkeneko
batzarretatik ez nitzen batere saioetara jun. Gero ortik aparte ba... gaizki pasatuko nun,
ortik aparte, jun banintz eta ostera ba etxian nengoenian ...

222

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- Horregatik ez hitzean lehengo Txapelketara azaldu?

Aurreko Txapelketan? Bueno, aurreko Txapelketan gertau oan guk e... Aurreko
ori izan oan, etorri ittuan Antton Aranburu ta Iriondotarrak etorri ittuan Txapelketa orren
berri ematera edo nola nai zuen Txapelketa jarri eta abar, eta koño!, beartzen bezela
bertsolari Txapelketa egin bear'tzala, ta ortara ta abar. Gero ba... guk, egia esan, alperkeria
edo gogo gutxi genun txapelketarako eta ezezkoan bezela jarri giñen, eta batez ere
etortzeko modu ori asko gustatu etzitzaigulako. Eta pixkat diskutitzen da ari giñela, ba,
gogoratze nauk Anton Aranburuk bein ola bota ziala: "ba!, urteak orduko denok
apuntatuko zeate, denok apuntatuko zeate; i're apuntatuko aiz, dirua're bazeok eta. Ta
batzuk dirua ta denok apuntatu bear, azkeneko urtea bukatzeako denok apuntau bear, i're
bai, dirua bazeok eta!".
Eta ola etorri oan desafio bat bezela. Bueno, "emen milloia jartzen badek aurren,
ni ez neok jungo txapelketa orreta" esan nioan.
Eta gero ba ala eta guztiz'e jarri in oan txapelketa eta oi salbatu zien onek eta
Azpillagak eta Gorrotxategik eta azkenengo momentuan prest jarri zielako. Ta orrela ata
uen txapelketa aurrera.
- Bueno, txapelketaz ari garenez, epaiketa; eta hik txistu asko jaso
dekenez, jakingo duk zerbait horretaz: epaitu daiteke?, zertan oinarrituta?...
Bueno, txistu arloan ba... lau aldiz beintzat or tarten ibili naiz: leenengo Ondarrun
leen esan dudan ortan, Ondarrun esan dezagun nere kontra bezela; gero urte berean,
Donostiko finalean alde, Mattinekin; gero, Xalbadorren kasuan ere, ba, ni neu niñun
urrengoa klasifikatzeko, irugarren geldittu niñuan eta orduan e... jendiak pentsatu zun
aurrea in bear gendula.
- Eta hi jurado ez?
Bai.
Lazkau-Txiki ta nik ein genduan, naiko saio polita ein genduan: Lazkau-Txiki, "oi
baserritxo", "Oi baserritxo" baserri zaarrari jarritako bertsoak ordukoak ittuan da ni
barkuko kapitan e... barkua ondatzea zijoan barkuko kapitan bezela ta naiko bertso
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polittak. Eta orduan jendeak pentsatze zin ziur bat ala bestea jungo... finalera pasako zela.
Eta Xalbadorren bersoak etzittun jendeak jaten, eta e'tzien ain espektakular gertatzen eta
ordun'e kriston txistuak izan ittuen ordun'e eta gogoratze nauk txistuak ixildu ere, LazkauTxiki ta neuk egin genittuela: alkarren ondoan geunden eta Lazkau-Txikik esan'tzidan:
"etzeok ontako eskubiderik!, txalo joko al dizkiau?", ta biok jeiki ta txalo jotzen asi
genittuan.
Lazkau-Txiki ta biok. Eta orrela bukatu ituan e... bueno, beintzet koinziditu zian
pixkat paratu ziela txistuk.
Orduan'e gertatze oan aurrekoan bezela: Irigoyen aurreatzean txistua jotze zien;
zerbait esatean, Irigoyeni txistua jotze zien. Eta gero esaten da Xalbadorri txistua, bai
Xalbadorrek'e aguantatu bear izan zituen, an aurren zeolako, ta Uztapide're an biek zeuden
elkarrekin da. Baña beintzat e...
- Eta hortaz hik zer uste dek, etzekiat, beti hi epaiketaren asuntoarekin
nonbait e... beti tartean hago ez?
Bai, beti gertatu da oixe, lau-bost aldiz gertatu da, ba, gauzak orrela gelditzea, baña
ori ya... nik juzgatzea baño jendeak eta kritikok eta bazeudek or, eta neuk itzegitea ez da
izango egokiena.
- Bertsoa epaitu daitekeela uste duk hik?
Epai daiteke!, bai, bai, bai, formato onakin jokatu ezkeo. Nik esate baterako ba...
azkeneko epai-maaia: nik esango nuke honek, honek, honek eta honek ez dute beti berdin
juzgatuko, baña erratu ditezke denak; bein erratu diteke edo birritan baña orrek ez du
suposatzen beste guztiak berdintzen dituela; esan nai dut e... batek gaizki egiten badu
baña... Oiñ ikusten badek ik e... batzuk beti logika bat eramate'ute eta bestek logika ortatik
irtetze diela, beren logika ez doala berdintasun guztiekin, ordun e... borondate onakin
naiko ondo ateatze da, epaitu liteke bertsoa.
- Azken galdera bertso eskoletaz da...
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Berso eskolak gaur egun bearrezkoak. Beti izan dira, leen Jabierrek esan duen
bezela, ta bearrezkoak gaur egun, gaur egun eztagoelako leen zegoen e... giro ori beste
eskola klase batzuk desarrollatzeko: sagardotegi edo taberna edo..., jendeak eztakit,
bostetan edo seietan bukatu lanak eta udako egun luzetan eta abar kuadrillan bildu ta oin
giro ori eztaolako, oain beste giro batean, giroa beste era batera sortu bearra zeok, eta
orduan eskola sortu bearra zeok.
Eta gañera, leenago eskola amalau urtekin amaitze oan; eskola eta gero andik
aurrea etzeoan eskolarik. Gaur egun eskolatik Unibertsitatera pasatze'uk jendea, eta orduan
e... giro ortako jendia izan bear duk bersoa izatekotan.
Orduan oiek beren giro ortan bear dute zerbait e... beste asignatura ori,
bertsolaritzaren asignatura ori desarrollatzeko.
Bearrezkoa, logikoa ta normala gañea, ta bate artifizial bezela artu bear ez'tena,
artifizialtzat artu bear ez'tena, ze beste gauza guztiak ere olaxe ikaste'ittuk; beste asignatura
guztiak ere ba...
- Hala ta guztiz, gauza kuriosoa dek baina hire kasuan onartuta hago
berezko bertsolari bezela; esan nahi diat, aspalditik hor ibiltzeagatik jende
guztiaren irudiz hi haiz e... bertsolari e... nola esango nikek nik... betiko
hoietako bat ez? Eta lehen esan duken bezala, Ireneorekin eta bere aitak
sortutako eskolan ikasita... kuriosoa dek hori ez?
Bai, or ikusten dek! Beintzet mugimentua edo pentsamentua edo zaletasuna orrela
artu ta ekiñen aritzeko modu bat orixen oan.
Ordun ontzat zeudenak ittuan ba... bersolari zaar tradizionalak, eta ni ba auei
begira ibiliko nitzen ni ere; esan nai diat, ba, aien estilo baten.
- Bai, baina hik aipatu duken sasi-eskola hori gaur egunekoaren aztarna
dek ez?
Berdin berdina kasurako, kasu berdin berdina. Etzala lantzen... teknikan, esate
bateako, rima lanik eta etzen egiten an, baña ori egin nuen nik nere kontura. Neu kontuatu
nintzan rima asuntoan pobre genbiltzela an denok. Beste bertsolariek, ba... ni gogoratze
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nauk leenengo entzun nituen bertso aiek, ola bear bezela, zea ittuan Mitxelena eta Uztapide
ta Enbeita zaarra, irurak uste'iat ziela Gernikako frontoi zaarrian; han Urriko asteleen
batetan ni plazara etorri eta, koño!, bertsolariak. Eta jun niñuan entzutea eta leenengo
leenengo bertsotatik ya asi eta konturatu nitxoan Mitxelenaren bertsoa, ta gogoratze nauk,
-Euskal Herriak- ta -irriak- ta -rriak-, -rriak-, -rriak- eta orduako ni Areatzan, ba, oittuta
Euskal Herriak- eta -biziak- eta -ogiak- eta orrela entzunda Enbeitari beti. Eta joño!
belarrira!, "oi tontua ez'tek ba olako zalla itteko, oi zerbaitteatik itten dik!". Eta gero asi
niñuan konturatzen, da Azpillaga ta Mugartegi ikusi nizkian leenengo txapelketan, nik
oaindi parte artu ez nuela, Bilbon, eta aiek ere, joño!, oain bezela gutxi gora beera, bear
bada ez ain ondo baña beintzat bertsua...
- Hortaz Basarrik idatzi zian, lehengo "Zeruko Argia"n, gero
"Auspoa"n publikatu dik Antonio Zabalak orain bi urte edo... ba Arestikin
izandako polemika...
Bertsolaritzari buruz izena duen liburu hartan, bilduma bat. Ta
bilduma hartan azaltzen dek hori e... zea, Gipuzkoan ze... belarriz nola
nabaritzen zen errima desberdin bat, adibidez Iparraldean erabiltzen ez zen
hoietako bat. Orduan, Iparraldean beste bertso ... lirikoagoa nahi badek baina
beste errima mota desberdin bat...
Bai, rima aldetik berdin, Bizkaia motel ibili oan, etzekiat rima pobretxoa edo
sinple, sinple, sinple. Eta ni belarritik konturatu neoan, koño!, zerbaitegatik egite zuela
Gipuzkoan, eta neu alegindu neoan nere kontura ortan, eta neuk egin nian iztegitxo ori
bera eta oraindik gordetze dudana, neure kontura. Eta ori, iztegi ori, oaindik diskutitzen
diat Balentiñekin.
- Enbeitakin?
Bai. Rimak ta bestea ta beak kontra itte zian beti; esate zian e...: "bai baño ori e...
olako rima itteati ta gero esanaia ta, gutxiago esan da...". Or diskutittu itte zian nerekin. Eta
arrezkeo bea asko mejoatu dek riman.
- Eta ezin al zitezkek izan herri bateko muga desberdinak?, hain
zuzenak izan ordez ba... etzekiat, ohitura desberdinak; adibidez, Iparraldekoak?
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Bueno, bestaldekoari buruz ta Gipuzkokoari buruz ta... errima oso gorabeera
aundikoa duk. Errima oso ariñetik seun ze konsideratzen dukan, ba, errima zorrotza o ola.
Eta ordun ba alde orretatik ba or nolabait minimo bat aseguratu bearra zegoan, da uste'iat,
ba, onek esaten duen bezala, garai artan Bizkaian minimoa ez zala aseguratzen. Baña ortik
gero errimakerira ere beste salto bat zeok: nik e... ordun, ba, Iparraldeko tradizioa berso
jarrietan naiko ondo ezagutzen diat eta kontuz e!, Iparraldeko... Orduan e... nik e...
Txirritak berso bat asten badu, leenengo oinarekin urrengo irurak baietz jo parean, asten
dula asten duna, baietz igarri!. Zergatik?, ba oso rima estua bakoitzean da oso rima gutxi ta
oso jakinak zituen; da ateraten bada -atzean-, -dantzean- da -etxean- da ya kasik e...
-"Txian"
Bueno bai, -txian- da -txian-... berdin duk ez? Orduan dituk oso mugatuak; bai
asko dituk baña bakoitzean oso klase, klitxe eginak askotan.
Iparraldean ordea berso jarrietan bezela ba... beste tradizio bat oan baña...
desberdiña baña... Orduan Gipuzkoako tradizioak zeukak errima zorrotzagoa esaten dena,
baña estuagoa.
- Eskematikoagoa.
Bai, klitxeak egiña bezela, e! Leenbizikoa -urtian- bada, ik bakik an -apartian- da
-tartian- da -artian- e... izango dala. Ori seuru!
- Horrek esan nahi dik orduan e... rima zenbat eta libreagoa, bertso
hobea?
Ez ba, ez ba, ez ba; au da, orduan or zeok ba minimo bat, minimo batetik gora
gero, ba, tradizio aundik zerek eta askotan Iparraldeko tradizioari berso idatzietan nik
uste'iat garrantzi gutxi emate zaiola, baño Iparraldeko berso tradizio jarria e... ik
konparatzen baittuk, kao Etxaun esate baterako ez'tek Xenpelarren tradizioarekin
konparauko, leenegokoa duk baña... Etxaunen bareioa ta Xenpelarrena errima kontuan da
puntu batzutan bai, baina beste gauzetan etzeok konparatzeik e!
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Etzekiat zer baña tradizio ezberdinak gauzak esateko, kontatzeko... Eta orduan
Iparraldeko berso tradizio ori aundia duk eta aberatsa duk eta abar. Eta rimai ez diotela
garrantzik ematen, baña etzioten garrantzik ematen, Gipuzkoan ematen zen bezela.
Or'tzeok asuntoa. Baña beste gauza bat dek, Bizkaiakok esaten doguna ba... rima ariña ta
bueno ya... baño or puntu batetik aurrera etzeok esaterik... orreatik, orreatik esaten diat
nik Gipuzkoan oso zer zorrotza, bai, baña naiz Xenpelar, naiz Txirrita, naiz Pello Errota,
nei sekulan entzun ez dedan bersoa jartzen badidak beatzi puntuko bat eta jartzen badidak
leenengo oña, apustu eingo nike eoziñi baietz jo falta diren zortziretatik, baietz jo sei
parean! Orrek esan nai dik oso einda zeukatela. Eta Mugarregik jartze'ittunak, orrek kasi
kasik...
Gero ni konturatu nauk, Bizkaiari buruz rima asuntoan konturatu nauk Balentiñ
Enbeitak, aren rimakin asi giñuztean gu, aren rima sinple, pobre auekin, baña Balentin
Enbeitan aitak, Kepa Enbaitak bi rima... bertsoak eitte dittunean, lau puntukoak eitte
dittunean naiko ondo rimatze dittuela, eta ostera beste bertso, mitiñetako beste bertso
hoiek, zerbait esplikatzeko edo metafora bat egiteko edo ipuin bat egiteko, alegi bat egiteko
esplikatzen duenean, orduan erabiltzen du errima askozaz ere sinpleagoa.
- Gainera puntu askotakoa.
Puntu askotakoa baña puntu sinple sinplea, pobrea. Edo bestela lau puntuko
bertsoa egiten duenean, tira!, naiko rima aberatsa, edo esan nai dut, onartzeko modukoa.
Eta gero zer gertau oan Balentiñekin? Balentiñek, oaindik gazte, ura il'tzanien ere
da gero, Balentiñek bersotan eingo zian gerra aurrian or 18, 19, 20 urtekin da abar. Gero,
arrezgeo etzuen izan bersotan eiterik eta 42an il oan Kepa Enbeita. Eta Balentiñek jaso
zuen asiera asierako errima pobre ori bakarrik, eta beste lau puntuko bersotan egite zuen
errima ori ez; eta Balentiñek jarraitzen zien ba bertso luzeetan aitak erabiltzen zuen rima
pobre orretan; ze gero arrezkeo kontuatu gattuk ba, joño!, Bizkaiko berso zaarren batzuk
entzun ditugunean, bazerek naiko ondo rimatuta! Bear bada tradizioa or Muxikatik,
Muxika inguruan e... gelditu zenez bertsolaritza Balentiñen influentzi ortaz, or egon dela
batxe bat errima aldetik'e, gero superatu dena.
- Baina... agian teknikoagoa duk baina... ez duzute ikusten agian bertso
pobrezi horrek zerikusia duela romanzearekin, jadanik galduta dagoen
romanzeroarekin? Esan nahi diat, nolabaiteko narratibarekin, gauzak kontatzea
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eta errima berdinarekin izugarrizko kantu sorta ateratzea? Baina noski!, errima
nahiko xumea izan beharko dik ez?
Ori egiten zien Kepa Enbeitak, e! Beran, an baratzeko mutikoak ikurriña bat jarri
ta maixuari zerak, udariak ostu ta ura, narrazio ura, baña pobrea. Baña gero beiaren
bersuak, edo beiaren erasten dan semeak eta aitak eta... an rima naiko polita erabiltzen dik,
rima aberatsa duk ori!
Orduan or ikuste'ek ik esan dekan romanze estiloan erabiltze zian e... romanze
estiloko errima pobrea. Eta gero Balentiñek, nola asi berrie zen oaindik eta ura il zen bera
gazte zela, asi berritan ikasi zuen rima pobre orretan segitzen zian; bueno segitu ez!, geldik
eon oan gerra ostetik e... urte askotik txapelketa asi arte, eta or batxe ori gertatu oan. Eta
gero aren arrimora bildu giñenak, ba, asi giñen bere estilora eta gero berez kontuatu
giñen...
- Arrazoi honegatik bururatu zaidak hori: Juan Mari Lekuonak kontatu
zian eta orain dela gutxi idatzi dik Albistarian, orain euskaraz ateratzen den
Unesko aldizkarian, "Ahozko hitza eta idatzia" zenbaki berezian hain zuzen,
gauza batzuk galdu egin direla: euskal ahozko produkziotik romanzea adibidez,
eta bertsogintza ere tesirako, gauzak esateko, aseberatzeko zerbaitetan bihurtu
dela. Sasi errimakeria horregatik behar bada?
Bai, edo narratzeko gauza oiek, oitura oiek galdu dirala.
- Hori izan zitekek.
(Xabier) Estilo ori... ni gogoratze nauk e... narratiba ortaz e... ni apaiz izan niñuan
eta orduan bazegoen e... ba... oitura edo gauza aunditzat, apaizak itzegitea prosaz baina
errimatuta. Ori oso gutxik egite zuten eta orduan, ba, bazuan garai bat ba or e... epaimaaian izan zen apaiz batek, Aita Marzel izeneko batek, ba, ori egiten omen zuela eta
jendeari ori ba... "sermoia bersotan ein dik!" esaten eta sermoia bersotan eta bueno...
Ni orduan apaiz nitzala, gogoratze naiz, Mendexako Santa Luzia ermita batera
deitu zidatela, ta apaizak ia jungo nitzan esan zidan: "bañe!, esan zidan, ba emen e... emen
e... aurreko urtian Aita Marzel egon zan eta arek bersotan edo ein zuen sermoia eta
jendeak ba ori nai izango luke ta..."; "bueno ba! ori bear bada, egingo diagu!" esan nion.
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Nik ere baneukan bersolari fama pixka bat orduan ya ta... "bueno ba, eingo diagu! ori egin
bear bada, egingo diagu" Ori baño zallago, neurtu bearrik ez'padaukak!, esan nai diat: oso
erreza duk ori, neurtu bearrik ez'padago!
Testularitza.
Baietz esanda joan niñuan da gogoratze nauk asi nitzala ola eitten da jendea... "au
ere orrela..." ta ba, iru-lau-bost minutu eingo nizkian da neure buruarekin lotsa. Geldittu
niñuan da pasa niñuan bestera. Ta gogoratze nauk utzi nuela da gauzak orrela egitea ain
parregarri, ain ridikulo, parregarri iruitu zitzaian esibizio ori egitea joatea. Joño!, apaiza
balinbaaiz esan zak esan bear dekena, ez emen esibiziorik egitea etorri, zerbait baakikala!
Eta gañea erriaz abusatzea, tontotzat artzea dela iruitu zitzaian...
- Berriketa hutsa.
Bai, berriketa utsa ta ori ta ori ta... -tontorrean- da -bearrean- da -indarrean- da...
Jendea bai, ematen badio ortik, ba, esaten dik: "bersotan in dik".
Orduan oso inpresio txarra in'tzean egiten ari nitzanak, eta esan nian, geiago
ez'tiat nik au eingo, egiteko kapaz banaiz eta sermoi guztia're bai; ze arek eitten omen zian
leenengo minutua edo eta nik osoa eiteko asmoa nian; bear baldin bazan, nik guztia eingo
diat orrela!, baña... oso parregarria.
Orduan ba, gauza oiek, oitura oiek sortzen dituk eta segun zeri ematen zaion, ba,
bazeok kultismo pixkat ere ta jendea, ba, engañatu egiten duk, beste gauza batzutan bezela
orretan ere bai.
Prosan, etzeukak neretzako meriturik batere zerbait narratzea, orrela beste gabe,
errimatuta. Ori, orrek inpresio pobrea izate'ik: -etortzen naizenean- ta -aizenean- ta
-zoazenean-, olako dozenerdi bat botatzea ez'tek iñolako meritua; ori duk tentela izatea,
nietzako prosa ori egitea. Orain neurtu bear baduk, kantatu bear baduk eta abar, ya beste
muga batzuk zeudek; baña izketan asi ta prosan ari aizela errimatuta egitea?, ori barregarria
duk, norbera tentela izatea ta jendea tenteltzat artzea.
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Orain, egiten bada, jendeai espektakular iruitze zaiok, eta jendea ba... "ondo, ondo,
ondo zeok", baña nik pixkat esperientzi ori izan nian ta esan nian... "au eztiat geio..."
- Hik zer esan duk, Basarrik horrela egiten zuela?
Bai, Baserrik itten zuen bezala; esa'nai diat e... Aita Marzelek ere estilo oi egite
zuela sermoi ortan, esa'nai noke e... esaldi batzuk botatze zitula, Baserrik egiten duen
estiloan. Baserrik egiten dik ba askotan: jaialdia bukatu ta bere sermoitxoa, eztiok aittu
iñoiz? Baserri nik entzun nioan azkenekoz zeran, emen e... Atxukarron omenaldian
Zegaman. Azkenen bukaera ba... bertsotan ein, bertsotan ein zun, uste dut, berak'e gurekin,
bera ta Lazkau-Txiki ta ni ta uste'ut Lasarte giñen, eta azkenean, ba, ya bertsoak bukatu ta
azkeneko agurren itzalditxoa, iru-lau minutukoa, uste'ut orrela egin zuela.
Erreza dek ori, sinplea dek ori baña... ori zalla duk egiten atrebitzea, orixe duk,
atrebitzen baaiz ori e...
Bai, neurria dek or... Geo kasua izaten dek, ori bai Enbeitan eskolan izan den
zera, neurrian asuntoan etena; etena beti bear bezela Bizkaian egin dek; neurria beti ondo
mantendua. Neurri aldetik segurasko inun baño zeatzago ibili gaittuk Bizkaikoak.
- Noski, hori da hemen gertatu ez dena, ez? Eta... benetako bertsolari
diren batzukin gertatzen dena errima faltatzea dek, eta hain zuzen hori dek
neurtzeko zailena; esan nahi diat, benetan tajutzeko eta ondo egiteko.
Guri hori Joxe Migel Arginarenarekin gertatzen zaiguk: rimak aurkitzea
beretzat ez dek inongo arazoa, edozer gauzetaz aterako dik puntua, baina
neurriekin ikaragarri! Ta berak bazekik baina hori...
Buo ori, neurrien istinto ori leenengotik artzen bada, gauza errexa dek ori. Eta
gero gañera neurritan... ik ikusiko dek, etena beti ingo die ondo!.
- Noski baietz!
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Bizkaiko or inguruko denak neurria... etena beti ingo die ondo. Etenik gabe
adibideak emateko ere gaizki ibiltze nauk, etenik gabe ola puntua botatzeko. Ori beti...
- "Mesanotxe"... nork esan du gaur... hik esan duk ez?
Bue ez, "mesanotxe" ori kontrazio normala dek; etena esa'nai diat bost eta bost
eta...
Esa'nai dik amarrekoan bost eta bost...
- Bai, bai, erdikoan.
Iparraldeko berso jarrietan, etena batzutan bazeok eta bestetan ez. Silabai ere ba
bueno...
- Silabena beste bat dek!
Kasu bat, ni akorda neok gauza batekin: Mattinek eta Xalbadorrek, neurrian emen
Gipuzkoan normalki, Bizkaian neurrian naiko ondo ibiltze gaittuk, itte badeu fallo bat
nabarmen izango'ek, disimulatzen ez dakiuna, normalki ba zuzenen neurtu nai izaten
deulako. Gipuzkoan, ostera, neurrian tranpatxoak doñuakin da egiteko oitura artuta, ondo
disimulatzen dute. Baña normalean, neurrian fallatze badute edo tranpa egite badute,
luzatzeko izaten da.
Ostera konturatze niñuan Xalbadorrek eta Mattinek neurri utsak geiau itte
zituztela mozteakin luzatzeakin baño. Eta orrekin bueltaka ta bueltaka ta beti esan da esan
eta konturatu niñuan azkenian ori dena zetorrela zeatik, zortziko zaarretik: zortziko
zaarreko doñu asko direla gaur egun e... zortziko aunditik atereak. Zortzi ta zazpiko ori,
amar eta zortzi...
Iparraldean segurasko zortziko zaarren oittura ori oaindik e... orren doñu ori
buruan zegon eta Xalbadorrek askotan eitte zian zortziko aundian zebillela, zortziko
zaarren doñua puntu batian, eta kantatu ondo eitte zian; naastu egiten zian eta Mattinek ere
bai.
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Hortik konturatu niñuan ni, emen doñu asko zortziko aundienak direnak zortziko
zaarretik datozenak direla.
- Beste asunto bat azkartasuna dek, bertsoa botatzeko era: azkarrago edo
motelago... Ni gogoratzen nauk hik behintzat halako moteltasun fama huela...
Asieran, asieran.
- Hasieran bai.
Segun nun i!, Txapelketara jundakoan ez aiz asiko i!... Belozidaden apustua ein
bear bada, eingo diau oi ere, baña or zeok kantatzeko estiloa ere! Norberak e...
Ni gogoratze nauk orain Txapelketaz itzegin deu ba... garai artako Txapelketa,
irurogeitabiko ta lauko ta zazpiko ta Txapelketa oietan, genealian oain baño motelago
kantatze zuten danak, Mattin aparte. Mattin oan bakar bakarrik destakatze zuna
belozidadean. Uztapide berak ere kantatze zian pausatuki.
Gauza bat da zallago ta errezago izatea, baña doñu asko orrela, beren rimoan
kantauta, askozaz gozoago sartzen dituk. Doñu oiek jartzen badituk belozidadean, galdu
egiten die.
Bai, or zeok gero e... abiadura izan litekek merito baño esan nai diat e... bersoa
kantatu egin bear dek, ez bota! Bersoa bota ez da in bear, kantatu ein bear da bersoa.
Orduan or, koño!, egin litekek bizkorrago edo mantsoago, eta mantsoago izan
zitekek pixkat segurantzako eta abar, baño bueno, normalen, ba, doñutik doñura arek
bere... luzitu ein bear dek pixka bat.
Mattiñek eitte zien bizkor, beste guztiek baño bizkorrago itte zien Mattinek, baño
doñuak ere alakok erabiltze zituen, eta orrek ondo emateu bizkor ere.
- Noski. Hori Urolatik etorritakoa edo etzekiat baina...
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Bueno, ba bizkor kantatzea ta ori, ba, bueno ba ori gero... bazeudek baño ori
ez'tek orrela, ori... gauza batzuk zerek ba asoziatzen direnak, ba, gauza tradizionalak ba zea,
abiadura ta abar. Oi gezurra dek, abiadura, ze abiadura? Nik bost urtekin oso bizkor
kantatuko nian, baña gaizki kantatzen badek ze itten dek'pa? Eta abiadura ere, orain ere ba,
estiloak ere bazeudek eta baña noiz ikusiko dek ik e... esate baterako Lasarte ipintzen
badek Mattinen moduan kantatzen, ura ez'tek, ura ez'tek Lasarte ya! Eta orduan ba... or
zeok. Iri orduan azken baten...
Bai, batzuk lentogok izango'ittuk ordun ez'tituk onak,... segun ze kasutan ere! Ta
gero plaza batean libre gabiltzanian da, segun... ni batzutan oso bizkorra izaten nauk, eta
bizkorregia izatea ez'ta... Onek esate ziak neri: "astiro!, jun ai astiroau!".
Bai, askotan. Emateu arnasa artu ezin bezela, estu bezela eta lasai gizona! Sarritan
esan diot nik oni: "jun ai patxaran!".
Oik dittuk gauza batzuk, ba, esaten diranak ba bueno... bazekiagu astirogoak
zeudek eta... baño ez'tek e... ni naizelako ta au dalako ta oi dalako, gauza asko zerek or
tartian. Baño gauza batzuk abiadura... abiadura merittuarekin sartzea, ori duk beste
tentelkeri bat.
Itzegitea bizkor bezela: ik e... zerbait adierazi badek "ñe-ñe-ñe-ñe" egite baldin
badek, ori ez'tek itzegitea. Itz egizak, eta ein bear dek ein bear den moduan, ta bizkorrago
eittea dek gaizki egitea. Ba, bersoa ere bear den baño bizkorrago kantatzea dek ba.
Esajerazioa txarra dek.
- Bai, bai, baina ala ta guztiz ere ni gogoratzen nauk Joxe Ramon berak
esan ziala behin behar bada kontutan izan beharko zela bakoitzak bertsoa
hasteko pasatzen duen denbora.
A!, asteko.
Asteko, ori beste gauza bat dek. Gaia jarri ta eoten baaiz an minutu bat
pentsatzen... Baño bein asitakoan ritmo baten segitzen baduk, azken baten pixkabat
lentuago, pixkabat bizkorrago egin, segundoen gorabeera besterik e'tzeok e! Bestela
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kronometratu! Eta segundo ba... zortziko aundi bat kantatzeko oso astiro egin bear duk
minutu bat egiteko normalien. Eta normalien ba...
Gaur egun, kasu batzutan azkarren kantatzen duena, berau izango'ek. Nere
onduan beintzet elkarrekin ai geanian librean.
- Ni gogoatzen nauk orain bi urte edo lau behar bada jadanik, Orexako
jaietan hik eta Xebastianek ikaragarrizko abiaduran abestu zenutela; "eta
Amuritza motela dela diote?" pentsatu nuen.
Eske ori, belozidadiena kontajiosoa dek: bik elkarrekin itten badue eta batek
bizkorrago itten bado,..
Bai, bai, batzutan bizkortasuna ba or zeok, or zeok, parean jotzea ala ez. Or dek
oportunidadea izatea, ta batzutan bizkortasuna izaten dek, gaizki eitea. Eztakienak, nerbioso
daonak, bizkorrago itzegiten dik. Zallagoa dek bere abiaduran itzeitea, bizkorrago itzegitea
baño. Jendek, ikaslek e ori e... irakurtzen: "irakurri zazue astiro!" , ta ez'takite astiro
irakurtzen!; "po-po-pru-u-u...", ta orduen gaizki! Bersotan'e berdin gertatzen duk. Oañ e...
batzutan, ba, berotzen ari aiz eta azeleratzen baduk eta jotzen baduk parean eta...
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Txomin Garmendia.
1986.eko abuztuaren 21ean.
- Hasteko betiko galderak: nongoa zaren, familian zenbat zeraten,
inguruan bertsolaririk izan dituzun, edo bertsozalerik... Eta guzti horrek ze
eragin izan duen zuregan, zu bertsolari bihurtzeko.
Mundu guztiak dakin bezela, ni Berrobin jaio eta Berrobin bizi naiz, baserri
baten ain zuzen, bersolaririk geienak bezela edo nere kidekoak bezela.
Pamilian bertsolaririk edo bertsozalerik eta ola? Bertsozaleak bai, eta batez ere
aita zana. Berso zaar asko zekizkian, abots ederra zuen... baña bersolaririk familin eztet
ezagutu, ta aurren izan danik'e ez, ez.
Eta... ni bersolari ateatzeko berriz bultzakada? Ori inortxok ere ez. Norberak, nik
neonek alatxeko gogoa, zaletasuna izan eta bultzakada ori iñok ez. Bear bada, bear bada
etxean bai albunialdin bat ba bersoak zialako, beandu etxea jun nitzalako edo nik arrapatu
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non ori ere, garai bateko bersolari zaarran joan etorri juxtu ori: juxtu-juxtu egun batean
joan eta bestean etorri. Gaurko egokierarik etzeon urdun. Pixkat oi're nik arrapatu nun gu
asi giñanean ya... baño! juxtu-juxtu e... nik egun batean jun da bestean etorri, badittut.
Eta... oi zalako bultza ez, galerazi, galerazi, galerazi edo... oztopo bat; baño norbeak baldin
bado alako zaletasune, eztago oztoporik eta eztago trabik.
- Bigarren galdera zera izango litzateke: gogoan al daukazu noiz hasi
zinen?, noiz bota zenuen lehenengo bertsoa?
Leenengo bersoa zuk eztakit, berritan o zaarretan galdetuko zenuke?
- Bertso zaharra, buruz ikasitakoa ez, zuk zerorrek sortutakoa.
Bai, berritan, berritan. Ba plazan, plazan emen Luixtar egun bat zan emen pesta,
eta ordun ba emezortzi urte nittun, eta ordun plazan leenengo beintzat. Baño plazan
ateatzeko, eztau bersolaririk iñor oaindio plaza leenengo jun danik bersoa kantatu gabe, ta
ordun, ba, tabernatan da lagunartean da.... ordun oso...
- Lagunartean ere bertso berriak?
Bai, bai. Nei lagunartean ezpaniñuten ezautu Sauxartako edo Luixtarretako festa
antolatzalleak, ba ni ez niñuten ezertako eamango. Ordun bersolari batzuk kanpoti ekarri
zittuzten da ni're ba erritarra nitzelako; baña badakik, aurreti ikusita niñuten. Urdun ori da,
ori da bai, emezortzi urte nittun, leenengo in dean plazan.
Gaur, gaur ikuste'ittut nik emezortzi urte baño askoz gazteagok'e nola juten
dien bertsotara, txapelketara ta umeen artean da abar, ta ni arrittuta eote naiz; ortan bai,
ortan gaur alderdi on bat badaukate guk ez genduna: gu emezortzi urtekin da ni beintzat,
eta baita beste asko ta asko, lotsatu eitten giñen errian aurrean; gaurko umeak eztia
lotsatzen, eta ori alderdi on bat da.
Nik badakit oso gaizki egin nula Xanluix edo euskal festa egun artan, baño askoz
obeto egin bear nun gaurko ume batek dauken alderdi ori, gaurko umek daukaten arpegi
ori izan banu, baña... gauzak tokatzen dien bezela die eta aurrea!.
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- Gogoan ez duzu izango ze bertso mota zen?
Ez, ez, eta... jakingo banuke ere, ez nioke iñoi esango, ez nioke iñoi esango.
- Eta... hain "kaskarra" zen lehenengo bertso hartatik orain arte
aldaketa ederra ez? Hemen dator inkestaren muina: aldaketarik egon da?, zer
dela eta?.
Bertsogintzan gauzak asko aldatu dira eta zuregan konkretuki gehiago. Zuk hori
uste al duzu? Eta hori bada, zertan eta nola?
Bizitzaren ardatzak, bizitzaren ardatzak dena ematen du aldatzen, dena ematen du
aldatzen; adibidez, ba... garai baten bersolairi gaie jartze errexa zan, bersolairi gaie jartzeko
asiera zelako.
Mutualdi aundi bat izan zan, emengo guda edo gerraren bitartean da ondoenean.
Geo pixkana pixkana asi zienen, ordun, ba, bi bersolai jun eta gaie jarri bear bazan, ba, gaie
jartze zan ordun, ba, urten beingo jaialdin baten eo ola, eta geo zan bat morroia ta bestea
nagusiya, ta jarriko zuen bat langillea ta bestea alperra, ta kitto.
Oi errexa zan , baño oain gertatzen dena da orik aspaldi pasa diala, ta gaur eztala
gaijartzallea atrebitzen alperra ta langillea jartzen edo nagusie ta morroia, oik pasata daude,
janta daude.
Urdun, bada aldaketa bat gai aldetiken e... berso aldetiken e... pentsamentuak
aldatzen dijoaz, adibidez, ba... garai baten igande baten mezik entzun gabe gelditzen
baziñen, pekatu aundi bat izango zan; ala juzgatzen zan, ala juzgatzen zan beintzat, ni ez
naiz ortan sartuko, baña nik esango'izut nola juzgatzen zan: pekatu aundi bat zan. Eztakit
gaur bersolari bat, eztakit... ni eliza jute naiz aal detanean, pekatari aundia izan arren...;
baña esanai nuke, gaur eliza jute'z dienak eongo die bersolariak kantatze duenak e!
Gaur beste modu batea kantatzen da, gaur beste pentsamendu bat eta
pentsamendu orrek aintzen du bersoa askotan nola bota, gizonan buruan ze formazio
dagon, nola pentsatzen dun eta ori da bide jatorra; ittusia izango litzeke ba... gauz bat
pentsau eta beste bat esatea.
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- Bai, baina zuk esaten duzun hori kanpoko edo inguruko eragina da
nolabait. Eta bakoitzak ez al du aldatzeko modu berezi bat? Berdina izan
zitekeen denentzat, baina ez omen du eragin berdina...
Bai, zu bear ba'a galdetuko dezu berso gorabeeran, berso oituran, neurrian...
- Eta bakoitzarengan; adibidez zuk, nabari da eta aldatu duzu. Zer dela
ta, nola, nondik etorri dira aldaketa horiek? Zer egin duzu zuk aldatzeko?
Nik uste't eztala, eztala konturatzen bat bear aiñe, ta nola ein dun aldaketa ori. Ori
e... inguru edo giroak norbera konturatu gabe, norberak ein du aldaketa ori baño norbera
askotan konturatu gabe. Oañ, arrixku aundi bat or dago: aldaketa ori oneako da edo
txarreako da, ta norbera kontuatu aal izan bear du, ta gañea nik errezkerira jo nezake, ordun
norberak e... zaindu in bear du; beiek larrea botatzea gauza earra da, baño zu oitzen bazea
larrea bota ta geo nai duen tokin libre ibiltzea nazkatu zealako, a!, norbait kejatuko da!.
Urdun, oittura ona da baserritar batena bere ordu batean eunero beiek larrea botatzea, bere
belardira, baño eunero botatzen dittulako ez, zabarkeri geiegi artze'a.
Ori da ordun e... norbere giro batean, norbere bizitzen ardatzean beti dijoa, norbea
kontuatu gabe, eta beti dijoa aldatzen. Oain, nik uste norbeak kasu aundi bat ein bear
diola, aldaketa ori ez della izan zabarkerira edo errezkerira, edo kasu ontan bersoaren
kalterako, edo izkuntzarentzako edo milla gauz.
Bueno, jende askok uste dun ainbeste ezta aldatu bertsoa; esanaiek, esamoldeak...
baño bersok bere egitura, bersoaren egitura oañ ere zortziko aundie, zortziko txikie,
Iparragirren mixtoa, tarteka beatzi puntukoa, Xenpelarren eztakit zer... ezta ori, bertsoa... ta
eztago gañea asko aldatzerik.
Gañea, beste gauz bat: errie or dago, errie're gora beera or dago; pixka pixkat
aldatu da edo dezente bear bada e... bozak edo doñuak.
- Askoz gehiago daude.
Bai, doñu berri bat sortu litteke, ba...
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- Egañak egin duen bezala adibidez.
Bai, doñu berri bat sortu litteke, ba... musiko batek pieza berri bat sortzen dun
bezela, doñu berri bat. Ta urdun iruitzen da, ba, doñu berri orrekin berritasun ori, baña
bersoa gutxi gora beera leengoa da.
- Zuk zeuk, zure bertsoa egiteko era hobetzeko, zerbait kontzienteki egin
al duzu zure bizitzan zehar? zure burua prestatzeko eta...
Baietz esan bear da, baietz esan bear da. Ori erakusten du ta ori eitten du, ba...
gogoak. Zuk eozin lan ere, naiz zerezko aundie izan, ba, gogo aundiez iritsiko zea mail
batera, ta saiatu bidez.
Urdun nei gustatu izandu zait giro ortan bizitzea, nere gustoko liburuak irakurtzea
eta giro ori, giro ori, burue beti, ba, giro ortan. Adibidez, beste gauz batzun kontuan'e zu
itsutzen balin bazea, errez kutxatzen zea. Nik illabete bakarra pasa det Argentinan, baño
azkeneako ba ainbeste -txe- ta -txa- ba neoni're -txe- ta -aki- esan bearren -aka- ta urdun,
ba... pixkat kutxatzen jute zea. Zergatiken? Ba, aiekintxe giro ortantxe bizi ziñelako.
Baño ni emen bizitu naiz eta bizitze naiz, ba, al dala bertso-giroan, launarte ortan;
eztet esango or bakarrik baña beti, ba, nere... nere egitekorik edo gogo geiena ortantxe da
eta ordun, ba, orrek launtzen du, orrek launtzen du.
- Giroak.
Zu nun bizi zea?
- Egian.
Nik e... ogeitabost urteako bersotan eingo nun, nai badezu, poliki. Ein'tzaun
kontu, Burgosen bizi bear izan detela nik geroztik, eta gaur, bear bada, e'nun bersoik
botako.
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Leengo igandez gu Zugarramurdin giñen, bueno emendik ni eta Iparraldetik
Xanpun da Exponda. Eta... aiek gue alden oso gutxi ibiltzen die, oso gutxi: emengo
omenajen bat, oañ'e esan zuten datorren iganden... esan zidaten Bilboa jun bear zutela eta...
eta seurasko...
- Egon dira, Bilbon egon dira iada!
Eta seurasko bere, bere apuntetan, bere apuntetan eo bere paperetan beste abisuik
ez due izango apuntatuta segurasko. Urdun,... a! emen bezela ezta...
- Baina asko saiatzen dira, e! Gainera, Ezponda eta Xanpun konkretuki,
nere ustez, zure antzeko bertsolariak dira; esan nahi dut oso azkarrak, oso...
berezkoak. Ez dago konparatzerik Mendibururekin adibidez, beste bertsolari
desberdina dela, beste...
Bai, bai, ortan konforme, baño ezpadute lantzeko..., zuk balin baukezu aizkora bat
ta ez baukezu lekuik entrenatzeko ta eurrik ez baukezu, naiz ta gogo aundie izan, etzea
aizkolarie ateako.
- Ederki, beraz, non entrenatu? Zer egin dezakete horiek entrenatzeko?
Etzekiat ba, inguruan girorik ezpalin badute! Adibidez e... ni Donostiko kaletan
banabil eta batek esate...:
-"E! kaixo Txomin! Presaka al aiz?"
-"Ez"
-"Emen afari bat diau eta elkarrekin afaldu bear diau gaur. Saardoteira jun ber
gattuk".
Eta bear baa, an'e izango'ek beste olamuzkon bat eta bear bada, ba, berso saio bat
eingo degu, eta giro ori.
Eta ori Donibaneko kaletan eta ingurutan eztago, eztago. Ni Donibaneko kaletan
askotan ibili naiz, frankotan, ta belarrie erne!, ta euskerazko itz bat ezta entzuten. Ta orixe
bera esate gendun. Batzutan giro ortan gogoa... alperrik die! Lasarte Leitzen bizi izan
balitz, olako bersolarie etzan izango. Oi seuro!
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- Bertsolaririk ez dagoelako?
Eztaolako eta giro ori inguruan etzegoelako. Lasarte gaur izango zan bersolari bat
Leitzen bizi izan balitz, baño ez gaur bezelakoa. Eta Xalbador da Mattin bersolarik balin
bazien, in'tzien Gipuzkoan, da kitto! Aiek Gipuzkoan bersotan ikasi zuen geiena, berezkoa,
ori iñok ez du ukatuko, baño aien artekin in duna geiena, Gipuzkoa da, eta Gipuzkoan
ikasi zuten bersotan. Bizkaitarrak Gipuzkon ikasi'ute bersotan.
- Lopategik aitortzen du.
Bizkaitarrai galdetu'iezu zer bertso-liburu txupatu eo iurtzi'ttuzten?. Ba
Xenpelarrenak, Txirritanak eta emengo giroa. Or esplikaziorik eztago!.
- Lopategik esaten du ,Tolosan zegoenean nola ikasten... eta bueno nahiz
eta Mujikaren ondoan eta ibili Enbeitatarrekin eta, hemen sortutako grina dela.
Zorigaitzez, zorigaitzez, ba, nik esan bear banu, ortxe Irundik bueltan asi ta
Oiartzundiken eta Zarauzti, Zestoati, Azpeititiken, ortxe da bertso giroa ta zutik eutsi zaiona
bertso giroai, Euskalerria naiz ta askoz zabalagoa izan. Iparraldean bertan bertsoik eztute
maittatzen! Leku askotan pixka pixkat oantxe asi die: Xalbador oantxe ezautu'te, il da gero.
Xalbador il'tzan egunean edo, obeto esanda, omendu zuten egunean, ango jendea dana
leiota ateata: "ze pasatzen da?". Eta nunbaitetik... eta parte izango zan emengo jendek zun
jaialdie. Eta Xalbadorren liburue izan bazun ere, emengo zalako izan zan.
- Zuk hala eta guztiz ere ondo ezagutzen duzu giro hori. Nik badakit
askotan ibili zarela hango festetan eta, Baztanen ere bai, Ezkurran eta... Baina
orduan nola esplikatzen da adibidez Argiñarenatarren sorrera, Errazkindarrak
izanik eta... hainbeste bertsolari ez zegoen! Eta orain Nafarroako txapelketan
dabiltzan gazteak edo... ez Ezponda, baina Ezpondaren antzekoak?
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Beida bertsolariak, nik leen'e esate noan, bersolariak sortu, sortu an eta emen beti
in die ta ingo die, euskera dan lekuan sortu, sortu. Baño nik leen esa'nai nuna oi zan: gero
lantzeko bide ori, bersolaria itteko bide ori.
- Egin behar da nonbait, ez?
Xalbador zana ta Mattin zana, Ernandorena emendi joan zanen billatu zittun!
Ernandorena, Teodoro Ernandorena oaindik bizi da zorionez:
-"emen'e bear dia bersolariak, emen'e bear dia!"
-"bai, bada or bat e... moskortzen danen o arnoa eate'unen aitzen dana".
Ta beste ango euskaltzale batek gañea ba:
-"zertako duzu bersolaria, tabernan irri egiteko bakarrik balio'ute ta".
Eta Ernandorenan pentsamentue izan'tzan jatorra: "emen'e euskera da, ta
Euskalerrie da ta emen'e bear dute". Ta ori da egie, euskera dagon lekuan sortzen da,
bersolarie sortzen da. Oañ sortutako arrek ez'palinbau launtzik...
- Eta laguntzea, aritzea izango litzateke, ez?.
Bai, bai, bai, giro ortan bizitzea.
- Horixe. Eta bizitzea edo bilatu nonbait, edo eraiki edo egin edo...
Gorputzek korrikako edo, edo fuboleako bear dun eziketa edo jinasi ori bear du
bersotako buruak, buruak. Eta ori garbi, garbi ikusten da: nik pas'ittutanen iru illabete edo
miñe artuta gaixoetxetan eta, moteldu, moteldu. Eta iru egun errezkaran jun baza iru errita,
laugarrenean obeto ingo dezu. Oi zierto egon!.
- Orduan, aritzea eta aritzea besteekin, baina zu nahiko berezia zara
alde batetik dexente idazten duzulako; dexente esan nahi dut, kantidade eta
kalidade aldetik. Zuk uste duzu aritzearekin batera idazkerak laguntzen duela
bertsotarako? Esan nahi dut, ez kulturarako e!, lagungarria da bertsotarako?
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Bai, netzako bai, netzako bai. Ori nik, jakiñe, leen esan deana, ba, bat izan leike
mekanikoa ta izan leike makina klase batekoa, adibidez ba, kotxen motorretakoa. Baño
arek gogoa balin badu, aterako balin bada, beste lanetatikan zerbait irtengo zaio ari, an'e
ikusiko du.
Urdun, idazkera eta bertsolaritza eta or danak euskeran barruan sartzen dien,
izkuntza orren barruan sartzen die... eta bersoaren enborra izkuntza da, ori da. Eta izkuntza
bat ondo jakiteak ainbat lagunduko dio bersolaritzari.
Uste't denak or, giro ortan dabiltzela, ori berezkoa izanik. Baña au beti gogoan, au
beti nik ondo, ondo jokatu det, batek au dalako ue dalako bertsoari uzten badio, edo beste
leku batea bizitzea jun dalako eo ondon girorik gabe gertatu da eta bai, bai, kantatuko eztu
ba?, baño motel, motel, motel, kostau ingo zaio. Eta ori gertatzen da, ba, berdin berdin
emendikan Argentina o beste leku batea jun, oei bat urte pasa eta bear bada an eokera
aundik etzeuken itzeitteko ta euskera aaztu ez, baño ezin, ezin leertu. Moteldu, moteldu, ori
da! Makina bat'e geldi denbora askon badau, astea kosta ingo zaio; ta aberik eztu, baño
kosta itten zaio astea. Baño eunero ai balin bada,... oixe da itz batean esanda. Kotxe bat,
kotxe bat eunero dabillena ibiltze'a obeto.
- Zuk bertsoak idatzi baino lehen entzun eta kantatu izan dituzu, baina
alderantzizko ohiturarik ba al duzu gaur, hau da, nahiz eta bertsoak kantatu,
bertsoak irakurtzeko?
Bai, bai, bai, bai; bersoak irakurtzeko jakiña, jakiña e... ni da uste't bestek'e ala
izango diela, naiz apetittu onekoa izan eta naiz gose pixka bat euki, ba... zenbait janari
eztezu jaten edo, edo bestea gogozkoa'zu edo gose aundie baukezu jango'zu, baño olaxe.
Ta, jakiñe, emen dabiltze bertso onak, erdipurdikoak, txarrak... baño nik'e atzo bertan ustet
zala Bertsolari sallean, Aiako e... Lertxundin bersoak, berso zoragarrik! die oiek. Eta
Lertxundik jarri zittun aurreko Eguarri inguruan edo or e... Diputazio azpian Donostiko
talde bat eskean eta nola eskatzeko kantuak bakarrik euskeraz eitte'zuten ta gañantzekoa
erderaz, ze miña artu zun gizarajoak ta jarri zittuen berso zoragarri batzuk! Ta oaindikan
gogoatzen naiz bukaera ori, ta... beintzat bi rima ola zien:
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Gipuzkoako enparantza
biar o etzi euskera geio
entzuteko esperantza."

Earra da ori e! Ori ez da zea "an zebiltzen dantzan" da geo e... "agurtu nitzan
enparantzan", ez, ez:
"... Agurtu nitzan
Gipuzkoako enparantzan,
biar eo etzi euskera geio
entzuteko esperantzan".
Olako lan batzuk ikuste'ittuzunen, ba, joe!, ni erotu itte'naiz!
- Eta... besteen jaialdietara joateko ohiturarik baduzu? Herriko festetara
eta... baina ez abestera, e!, propio entzutera baizik.
Propio, propio... gutxitan, oso gutxitan.
- Gehienek holaxe esaten dute!
Propio oso gutxitan; tokatu ezkeo, tira!, baño esango'izut nik nola pentsatzen
dean: bersotan ai danak pentsatze'u bersolarik jute'anen: "ba, gure fallok artzea etorri
dek!".
Or zeok, eta urdun ba, edo, edo... nik beintzat propio, propio oso eginkizun
aundin bat eo konpromiso aundin bat ezba'a, propio... Oain, besterik da txapelketa batea.
Baño erri baten lau bersolari badie eo bi edo, propio aiek ikusteagatikan...
kontuz! Eta xinixtu, ne iritziako beintzat, bersolari... kantatzen ai danak'e eztula beste
bersolarik ikusi naiko.
- Ez, ez, bertsolari askok esan du hori, kuriosoa da!
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Txapelketak aipatu dituzunez, ze eritzi duzu horiei buruz? Izan dira
gorabeherak, batzuk alde eta besteak kontra. Txapelketak bertsolaritzaren
onerako direla uste al duzu zuk?
Neetzako, neetzako onuragarri dek, onuragarri dek. Garbi dago e... euskaldunak,
besteak eztakit, baño euskaldunak beintzat txapelketa zale geala. Euskaldunak neurketa
baten zale gea beti. Eta... naiz mail txikiagoan izan, txapelketa batek jendea erruz ematen
du, erruz ematen du: jendea neurketa zale da. Orduan or nik e... nik ikusi det saardo
txapelketa bat, an'e neiko gorabera bazien.
E... adibidez: korrikalari batek edo aizkolari batek juez bearrik eztauke; an erlajue
da jueza ta kitto. Baño dantzari batzuk, soñujotzalle batzuk, bersolari batzuk, sagardo
txapelketa bat edo irrintzilari batzuk, buruz, buruz juzgatu bear dan gauz orri... Ikusi nun
saardo txapelketa bat lengon, zortzi juez zien ta saardo berai batek eman'tzion sei puntu ta
bestek beatzi.
Bersolarie're, ba, nola buruz juzkatu bear dan... ta ori ikusi da azkeneko
txapelketan: bertso berai koska aundia, ta berso bera zan.
Urdun, ba... alde aundie dago jueza momentu ortan ze galgatan dagon. Berso
berdiña, berso berdiña goizean edo jendea erdipurdi dabillenean eo dagonean kantatu, edo
bazkalondo giro batean kantatu, jendea puruz dagoenean, bertso ue askoz obea da, ta
berdiñe da. Urdun, norbea da, umorea ta... Esa'nai nike e... bersolari orrek kantatze'ula,
entzuleako, entzulea're kantari ai da, gustoa dao.
- Juzgatzeaz ari garenez, zure ustez zertan oinarritu behar da bertsoa
epaitzerakoan? Epaileak zer izan behar du kontutan bertsoa epaitzeko?
Bersoak jende askok uste baño juraduek jakingo'ute, baño bersoa mekanismo
izugarri bat da.
Bueno!, bersoa lenengo da rimatzea; baña... rima ona ematen balinbadiozu ta
ezpaezu ezer esan, neurrian gaizki ibilli bazera eta adibidez, arrastoan jun bear du: naiz
neurrian ondo ibilli, bozan, doñuan ondo ibilli ta riman ondo ibilli, ezpaezu arrasto bat
eman... Gaur asi Berastegin da bukatuko'zu Oiartzunen, baño arrasto ori emanda.
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Orduan ba... oso zalle da neurtzen izkuntza aldetikan, joskera aldetikan, esaera
aldetikan... Nik bersolari askori entzun diet, askori: bi bersolarik kantatu dezakete berso
berdintsua, kalidadia. Baño naiz ta berso berdiñe kalidadea izan, batek errexago!, gozogo!
besteak baño. Nekerik gabe batek! Ta bestek, kalidade berdiñeko bersoa, nekeakin.
- Bai, plazagizona ez dela edo...
Oi ikusi'et nik Basarrin aldamenen: bestek'e botaittue berso onak, baña Baserrik
bota du bersoa errex, nekatu gabe, bea nekatu gabe, errex, errex uztartu; ez e... itz bat
luzeagoa ata ta ue nola moztu, nekean: bere lekuan argin bat jartzea badijua ta argin ue pare
bat iru kolpe eman da kendu ta jarriko du ondo, baño malluakin jota. Ta beste argin batek,
ta oi da argiñen kategorie, artu argie, ikusi begiakin, artu argie ta klak!
Baserriña, Baserrin neetzako abildadeik aundiña oi izan da: bertsoa errez, bertsoa
errez eta gozo bota, nekerik gabe. Beste asko sumatu dittut naiz berso ona bota, nekea,
nekea. Xalbador zan bat, oso ona zan adibidez!, oso ona zan, berak bere biotza ikuitzen
zion gai bat balin bazan. Nik esango nuke Xalbador zana bersolari baño olerkari geio zala,
olerkari; baña neke puskat bazuan bersoak itten, bere buruai trato asko emate zion. Eta
adibidez, asko lantzen zun leengo; lengo igandeko kontuak die e... Ezponda ta
Txanpunenak: herri batea bersota balin bazijoan, emen enion nik sumatu, bañan
Iparraldean erriari kantatzeko berso batzuk etxen inda eamaten omen zittun, lau edo sei
edo dianak, eta or daude, or'men daure Odolaren Mintzoan. Eta aiek etxean al dan ondona
landuko zittun, ori ezta bat-bateko bertsoa! Eta beste bersolarik, beste laun bersolariak ixil
arazi eta beak ola ekarri zittun erriarentzako berso oiek, eta... Baño konturatu bear deu,
arek etxean artu zun lana!, an ala luzitzeko.
Basarri batek, Basarri batek ustegabean etorri zan gauz baten bersoa egin du,
errex! Adibidez: Oiartzunen Mitxelena erten zitzaionen kontra'ittea ta bazuten gorabera
pixka bat, ta Basarrik etzekian alakorik ezerre; ustekabean azaldu zitzaion kontrarioa, ta ari
aurpegi eman bearra, bere burue abestu bearra, bere burue defendittu bearra! Eta nola
defendittu zan?, ba bersotan gozo egiñaz, errez egiñaz.
Eta gaur e... seurasko aittatuko didazu oaindio eskolako bersolaritza're eta seittun
esango dizut: eskolako bersolariai're oixe billatzen diote: bersoa oso ondo in nai balin
bazu, baño... asko nekatu.
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- Alor horretara iritsi garenez, beraz, ze eritzi duzu zuk bertso-eskolei
buruz?
Jakiña, leen esan deguna, ba... ni saiatu naizen bezela, asko saiatuko zien bezela
nor bere kasa, ori da ba... eskola ori: batek etxeko eskola nai badezu eta bestek ba... eskola
jakin bat, eskola izeneko leku bat. Ta oi, berezkoa balin badu, asko launduko dio orrek,
launduko eztio ba! Oañ berezkoik ezpalin badu... bai, bertsoa osatuko du, lau rima emango
dizkio, baño belaxe ezagutzen da bersolarie e... eskolakoa bakarrik dan, berezkorik
gabekoa dan edo berezkoa dan. Adibidez, Egaña bersolarie eskolakoa izango da nai
badezu, baño errie belaxe kontuatu da berezkoa dala, belaxe kontuatu da Egañakin. Eta
erria beste batzukin ezta ainbeste, oaindio zalantzan dago berezkoa zenbataño ote. Ori bear
bada, zu giro ortan galdezka ibili balin bazea, ori entzungo zenun. Eta jakiñe, bertsolarik
alderdi asko bear dittu gaur e... alderdi on bat badago altaboza eo mikrofonoakin. Gaur
dabiltzen bersolari asko, erriz erri dabiltzenak oain dala berroitamar urte auzoan bakarrik
ezautze zittuzten. Urdun, urdun... adierazi in bear'tzan, ta gaur dabiltzen bertsolari askok,
ba, mikrofonok eskerrak uzten dien, ta al dan etorrira. Nik gue atte zanai askotan entzun
nion: "alako ue bersolai politte uen, baño a! bozaik ez, bozaik ez". Ta urdun, ba, boza zan
bearrezkoa.
- Otañori "katarro" deitzen zioten!
Bai jauna!
- Hik berriz abots ederra daukak!
Ta seurasko Otaño izan balitz gaur, bear bada plazarik plaza ibiliko zan. Baju
bajuti, baju bajutik artuko zun eta... baño orduan leenengo, leenengo alde bat bear zan
jendeai adierazi, jendeantzako kantatze zan da, gaur bezelaxe; baño batek ez bazun
adierazitzen, alperrik zan.
- Bertsolari batzuk umetan edo gaztetan onak izan arren, gero desagertu
egiten dira; zergatik?
Izango dittu bakoitzek bere goraberak baña... umetan eo gaztetan aiñ onak
eztienak, gerora, gerora. Beste batzuk, berriz, gaztetxotan jendea erotu'te oneati, orreati ta
gero ortxe geatze'ie potto inda; adibidez, emetxe bertan, Muñoa. Muñoak gaztetan,
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emezortzi urtetan, nik baño txalo geio jaso zittun, dudik eztao; gaur'e bersotan ondo itte'u
Muñoak, baño eztake gogorik! Askoz obeto in bear luke gogorik... arek be familie, lana,
eize denboan eize, ta arrantza garaien arrantza, eta beste ori tira, eztu landu, eztu segitzen.
Ikusi du, ikusi du, ba... eztala ona, bere burui esan dio, ba... "ez, zu etzera gauza erriz-erri
ibiltzeko".
Xalbador zanai nik galdetu nion semeagati; nik galdetu nion semeak nola utzi zun
da... ba! Ameriketa jun'tzanen da, ba!, "nai zon baño etzan perfeta", olaxe itz auek, "etzan
perfeta, etzan perfeta ta urdun ba...".
Jakiñe, batzuk, ba, bere burue ezautu ta etsi edo ola zerbaitt; beste batzuk berriz
e... eztute etsitzen ta uste'ute, uste'ute gañea, ba... oso onak diela bere buruakin, naiz ta ez
izan, eta tira!, bear bada asmatu ingo'ute. Esan nai du ba... leen esan deuna gutxi gorabera,
ezta?, jarraittu in bear'tzaiola ta akabo!.
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Manuel Lasarte.
1986.eko abuztuaren 22an.
- Nongoa zara, zenbat zarete familian... zure bertsolaritzaren sorreraren
ingurugiroa ezagutzeko, izan al zenuen inguruan bertsolaririk edo
bertsozalerik? Eta ingurugiro horrek izan du eraginik zu bertsolari izateko?
Leen ere jendiak jakingo du ondo, ni Leitzatarra naiz, Naparro Leitzan jaioa. Geo
andikan gaztetan Aiara etorri nitzan, bueno, famili guziya etorri giñan da, ni mutil-koskorra
nitzan artien. Aurrea!, Aiara etorri ta gerozti Gipuzkoan bizi naiz.
Bersogintzan asiera neria oso gaztetan izan zan: amabi-amairu urteako ni zerbait
konturatu nitzan berso gorabeera ortan. Gero etxian gurasoeri entzute nizkien bertso
zaarrak ta amari batez ere asko. Da... aitak ere tarteka bai, kantatze zittun da.
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- Biak al ziren Nafarrak?

Biak Naparrak, Leitzakoak zien. Eta... andik ara, bersoa nolabait moldatzen da
abar asi nitzen, motil-koskorra ta... gero bein Aiara etorri nitzanetik, or ezagutu nitun
bertsolariak, Basarri eta Uztapide, ta gero eta zaletasun geio. Ba ortik izan zan ne asiera, ta
gaztetan geo mutil-koskorretan Aian da beti launartean jai arratsaldetan da... Bein tabernan
sartzen asi giñanian, oso gazteik etzan sartzen ordun garai aitan taberna'a ta dirurik ez
gendun izaten da... Geo bein pixkat lagunakin da asi nintzan garaien trebetzen edo
orduntxe asi nintzan bertso kontu ortan.
- Gurasoen zaletasuna hor dago beraz, baina gero lagunekin tabernan
bertso zaharrak errepikatzen ala berriak sortzen ibiltzen zinen?
Ez, bertso zaarrik ez nun nik ibiltzen; nik bertso zarrik ez det ibilli. Bertso
liburuak'e leen izango ziran, baño neretzako etzan izan; nik ez nuen liburuik beiñ ere izan
gaztetan, beiñ ere eztet izan gañera garbi esanda, eztet gogorik izan irakurtzeko're
zergatikan neretzako etzait ona iruritu bertsolari izateko bestean bersoak ikastea. Nere kasa
asi ta segi, nere moldera.
- Baina Aian behintzat ohitura bazegoen, ezta?
Oi, Leitzan'e bai.
- Leitzan ere bai?
Oittura izugarriye, Leitza bersolari errie izugarriye izan da; Leitzan gure aita
zanak esate zigun, ba, an leengo aurreko Pello Errota ta Txirrita ta Frantses Txiki ta
Gaztelu ta ainbeste bersolari izendatze zittun arek Leitzeko festetan beti, urtero an ibiltze
zienak. Danak batera etzian ibiliko, baña txandaka urte batian batzuk baldin bazien,
urrengoan bestek, ta klase ortan, leengo bersolari zaarretati asita. Oitura izugarria Leitzan
ta zaletasuna bertsoenganako. Aien zer esanik ez!, Aien berdin.
- Famatua zara erabiltzen duzun errima txukunagatik eta horretarako
ezer ez duzula irakurri eta zeure kasara ibili zerala diozu. Beraz, nola saiatu
zara horreraino iristeko?
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Ez, ez, ez, nik besterengandik eztet jaso ezerre. Ori norberai sortzen zaio: batek
rima izango du, beste batek beste gauza bat izango du, bersoa era askota begiratuta egin
bearreko gauza da: rimak eta neurriak eta esaerak eta... Bersolari batek gauza batzuk
izango ditu ta beste batek beste batzuk ta... bakoitzak bere alderdiak izaten ditu.
- Lehen esan duzu mutil koxkorra zinenean zure adinekoekin ibiltzen
zinela kantari. Baina gogoan al duzu noiz hartu zintuen jendeak bertsolaritzat?
Ni noiztik bersolari bezela azaldu nitzan?
- Bai
Ni amazazpi urte eskasekin azaldu nitzan, Eibarren lanian ai nitzan.
- Eibarren?
Bai, perratzallea naiz ni ofizioz, ta ganadu perratzen ango perratzalliakin. Ba an
Ermuan bizi zan Asteasuko bat, bersolari zaar bat, Asteasutik ara joan da an bizi zana zan,
da nik jakin nuenian ua nun tzegon, nun bizi zan edo, larunbat illunabar batien beste lagun
batzukin Ermuara jun nitzan. Antxe ezagutu gendun alkar ta bertsotan jardun'e ein giñen bi
edo iru ordutan olaxe. Ta gero...
- Zuk hamazazpi urte zenituela esan duzu, eta besteak?
Bestia zaarra zan, bestiak urduako izango zittun berrogeitamar edo...
- Besteak zirikatuta, orduan, hasiera?
Bai ba, antxe... lagunak zirikatuta asi ta gero alkarren lagun in giñan bersolari
zaar oi ta biok, ta urdun andik aurrea ezkenun lagun bearrik.
Gero Zaldibarren asi nitzan ni arekin bersotan; ari nunbait Zaldibardi deittu zioten
da, Sanixidro eun batez. Ba... ara biok joan giñen da andi izantzan ne asiera, ta gero
Eibartikan etorri nitzan Aiara ta bersoetan segi nion lanean bezelaxe, ta gerozti ortan
jarraitu deu.
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- Eta jaialdien artean ez duzu ariketarik egiten zure burua trebatzeko?

Bai, zea ingo'et!, aspertue nau ni earki. Derriorra danean zerbait ta gañeantzian
batere ez. Ori ere zaartu ezkeo, gogoa joate'a ta...
- Baina hamazazpi urtez geroztik egingo zenuen zerbait mailara iristeko
ez?
Zerbait egiten... kantatu galanki!, batien da bestien. Erriz erri or ibili naiz ni
berroitabi urtien. Kantatu galanki!, askotan gogo aundik gabe're bai gañea: jundakon
zerbait egin bear da kantatu, orixe egin bear dana.
- Bertsolari hotzaren fama izan duzu, edo horrela entzun dut nik...
Bersolari otza?
- Bai, berotu gabe beti arrazoiak ematen da... horrek itxura eman dezake
aurretik prestatua dagoela edo zu ibili zarela zure burua lantzen...
Ori bakoitzak berak landu bearreko gauza da, norbere moldera. Leen esan dizut,
bersolari danak desberdinak dira, bakoitzak bere moldea landu bear du, besteren salletik
ezer artu gabe eta besteri ezer kendu gabe, norberak bear du izan gaia edo materiala ta ura
ezpalin badu eztago zer egiñik.
- Ez al duzu inoiz bertsorik idatzi?
Bai, bai, bai.
- Eta onuragarria dela uste al duzu?
Ori bat-bateko bersogintzarako ezta ona. Nik liburu bat egin nuen oain amar urte
eo...
- Bai, ezagutzen dut; baina ez nekien magnetofoiez egina ala zuk zeuk
idatzia zen.
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Idatzi ez, ua zan kantatua dana zintan, zintan kantatu, idatzi ez, kantatu ta gero Aita
Zabalak eo egin zuen aren zintatikan paperea atera. Ola zan.
- Beraz idaztea bapateko bertsolariarentzat ez dela mesedegarri uste
duzu zuk?
Eztu mesederik orrek. Bi gauza dira: bat bat-bateko bersogintza da, azkar egin
bearrekua, beste ortan denbora badaukezu idazteko o kantatzeko eo pentsatzeko; baña...
bat-bateko bersolarie danak, idaztea gutxi aldatzen da, berdintsu. Beste batzu dia bertso
jartzalleak, aik beste klase batzuk die.
- Bertsoak irakurtzeko ohiturarik ez omen daukazu, baina jaialdietara
joateko, besteak entzutera joateko?
Besten jaialdita ni ez naiz joaten.
- Eta gustatzen al zaizu urrutitik entzutea?
Nik neronek egin bearra detenean, neonek kantatu bear detenean joaten naiz ni, ni
beste batzuk diren tokira beiñ'ere ez naiz joaten, etzait gogozko. Irratiz entzutea berriz ba...
ori ere ez dizut esango gogozko zaidanik, zeatike bersoakin burua bete-bete eginda daukat
nik, ta bertsua leen esan dizut, ba, obligaziozko garaien kantatzen detela, gañeantzean ez, ez
naiz e... aspertua nao.
- Beraz ez duzu zure buruarekin ariketarik egiten? Lazkanok, adibidez,
esaten du, beti dabilela bertsoetan pentsatzen: autoan doanean, lanean... beti
baduela bertsoren bat buruan.
Bai, bai, ori txarra danik nik eztizut esango...
- Ez, ez, bakoitzaren ohiturak dira... nik ez dut esan ezer txarra denik...
bakoitzaren ohiturak...
Ori gertatzen da, sasoiko pertsonak izaten dun gauza bat da; baño ni zaartua nao
ta umoreik eztauket.
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- Txapelketak jarraitzen al dituzu?

Txapelketan ni ez naiz ezer ibili, gaztetan zerbait ibili nitzan, iru-lau bat mugaz
aruztik eta ola, baña geo txapelketak urte askotan etzien, txapelketik etzien izan. Eta... gero
asi zien, irurogeian eo asiko zien. Irurogeitazazpi arte eztakit zenbat ingo zien lau eo... eta
ni aietara ez nitzan joan; beti joatea nai izaten zuten, baña ez nitzan joan ni aietara. Nik
nerekin neukan bestela're naiko lan, taller koxkorra're bai ta beti aztarrika baten da... gero,
etzitzaidan asko interesatzen'e txapelketa kontu ori. Txapelketa joan ala ez, berdin berdin
ibiltze nitzan ni bersotan da, erriz erri ta... etzitzaidan interesatzen, ez nuen gogozko.
- Bada hor arazo bat, bertsoen epaiketa alegia: bertsoa nola epaitu
liteke?
A... ori nik eztizut esango, ori... ortarako dauden gizonak esan bear dute! Or ere
leen esan deuna, bakoitzek bere pentsamoldeak ditu, bakoitzak bere iritziak. Da... beti
ondo ibiltzen, zalle izango da, beti gaizki ibiltzen'e bai; emen gauza guztiak ondo asmatzen
oso zalla da, ez'takit nik nola ibiltzen diran, baño naiko nekosoa izango da ori ere.
- Dudarik gabe, baina hala ere epaitzen da, ez?
Egin egiten da ta egin bearra dao, errik ala nai du, txapelketak nai ditu ta baten
batzuk bear due jurau're. Lan goorra da nee ustez ori.
- Lan gogorrak beharrezkoak dira askotan, zuk esan duzun bezala,
baina zuk uste duzu txapelketak bertsolaritzaren onerako direla, entzuleen
artean zaletasuna sortzeko, ala kalterako, sortzen dituzten tirabirengatik?
Geiegi ona, ez ori ere. Pixka bat ona baño geiegi ez, da asmatzen zalla da.
Batzuek orren aldekoak dia ta beste batzuk aurkakoak dia, ta nik zer esango'izut, ba?. Or
danakin asmatzen zalle da.
- Zuk ez duzu txapelketarik behar bertsolari izateko eta izaten
jarraitzeko, ezta?
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Ez, ez, ni ez nau txapelketa juteko modun. Txapelketa gazteak jun bear duela
uste'et. Baña gazte eon banitz'e, eztakit.
- Nik ez dut esaten joatea ala ez joatea, baizik eta sortzen duen giroa eta
abar...
Giroa, giroa, oixe leen esan dizut ba, e... erriyak eskatzen du. Oain errien zerbatek
nai duen da zenbatek nai eztuen, ori eztakit nik. Batzuna entzuten da ta gero ikusten dezu
garbi garbi, neri galdetu bearrik eztezu, txapelketa eunian zenbat pertsona biltzen dan,
zenbat entzule izaten dan. Aiek zerbait nai dute, bestela gustokoa ezpalue ez lieke jungo.
Beste batzuk berriz esaten due, ba... be! orri eztiyoe garrantzi aundik ematen...
Oixe nik eztakit ba nola asmatuko dan.
- Gauza bat txapelketak dira eta beste bat bertso-eskolak. Bieri buruz era
guztietako eritziak daude. Geroz eta gehiago hedatzen ari diren instituzioak dira
bertso-eskolak; zuk ze eritzi duzu horiei buruz? Zu zure kasara, giro konkretu
batetan sortua bazara ere, orain eskoletatik beste bertsolari mota bat ari da
kaleratzen. Zer diozu horretaz?
Or eztau ingurugiroik eta ezer. Or, or bera bear du, norberak berezkotasuna bear
du ortarako. Da... berezkotasunik ezpada, ba, eskolak ere eztakit pa nik, zenbat serbituko
luken; beti zerbait, argibide bat da bersoa ulertzeko, entenditzeko ta oik onak dirala esango
noke nik ikastola eo bertsolari-eskola oiek.
Bersolariak zenbat ortik sortuko diran?, oi eztakit nik, baño bertsolari onak leen
ere gutxi izan dire ta geo ere eztira ugaritzen. Oañ, bada beste tarte bat or bertsotan e... onona ez, txarra ez, tartekoa're ber izaten da ta...
- Bertsozaleak bihurtzen direnak?
Bai, geo zaletasuna sortu ta ortikan nik uste det e... oin beintzat ikusten da
eskoletako bertsolari gaztiak eta txapelketak eta egiten dituzten eta ba... or dabiltza!.
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Iñaki Eizmendi "Basarri".
1986.eko abuztuaren 22an.
- Nongoa zara, zenbat zarete familian... zure bertsolaritzaren sorreraren
ingurugiroa ezagutzeko, izan al zenuen inguruan bertsolaririk edo
bertsozalerik? Eta ingurugiro horrek izan du eraginik, zu bertsolari izateko?
Esan dezaizueket gai oni buruz: ni Errezilgo basarri batean sortu nintzan,
Granada bere izena, eta gure aita zanak esaten zun, oaiñ jakiña nunai egin dituzte bideak,
bide onak eta zabalak, erosoak, garai artan etzan ezer olakorik eta nere sortetxetik,
Granadatik Errezillea bi ordu bear zirala juten eta bi itzultzen. Beraz ganadu batekin edo
berdin da famelian, emaztea edo dana dala, parto bat gertatuta ere, atera kontuk, bi ordu
juten, bi ordu etortzen.
Gu amar senide gera. Bost jaio giñan Errezillen eta beste bost Zarautzen.
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Sei urte nitun garaiean pixka bat eskolatzera Azkoitira bidali ninduten gurasoak ta
an Marixkutan eon nitzan urtebetez. Ta orduantxe ain zuzen aldatu zan gure famelia
Errezildik Zarautza, eta nik zazpi urte nitun garaien, Zarautz artu nun ostatutzat eta erri
neretzat. Errezillen jaioa naiz, ori eztet iñoiz eta iñon ukatuko, baña naizen pixka, emen
daramakit denbora au guzia, aurtengo udazkenean irurogeita amairu urte beteko ditut
Jaunak nai badu, azaroaren ogeitazazpian eta zazpi urte ezkeroztik emen nagonez, zuk
errez konprenituko dezu Zarautzi zor diodala asko.
Guraso-zanak tabernatxo bat zuten, "Azken portu berri" izena. Gauza auek
askotan esan ditut, jendeak badakizki noski baña zure gaitako ta zure gobernurako izan
dittezela. Eta... "Azken portu" zergatik zun izena gure etxeak? Erriaren azken muga zalako.
Andik aurrea, dana baserria asten zan. Araño zan erria; ortxe trenbidea pasa,
Santaklarako mojatxoen aurrean antxe dago gaur ere etxe ori, eta an geienik baserritar
jendea biltzen zan. Peria ere etxe aurrean egiten zan, eta igandetan balleretan etzan orain
bezela mezarik izaten, errira etortzen ziran baserritarrak, da berebiziko sarrera gure etxean
zuten: ben saldatxoa artu, amaiketakoa egin...
Ta ni txiki txikitatik zaarreri entzuteko zaletasun aundikoa nitzan. Aiek bizitzaren
esperientziaz asko itzegin zezaketen ta ala itzegiten zuten, gañera pulamentuz, ta ni... argi,
zur egote nitzan zer esaten zuten zai. Ben izketaldiak oso interesgarri ziran eta... bazkari
apur bat egiñ ondoren edo, ori jakiñekoa izaten zan, beti bersolaritzari eltzen zioten:
"Xenpelarrek arrazoi galanta zian onako au esan zionean..." eta "beste onek au,
Udarregik'e onoko au kantatu zonean...", da nik txiki txikitatik zaletasun oixe ta... ze
gozamena!, aien berso zaarrak entzun, aien izketaldiak gozatu, lilluratzen eote nintzan da...
eztaukat bate damurik.
Ortatixe sortu zan nere zaletasun bizia, jaiotzatik; ori berez etorri bear dun gauza
da.
Gu amar senide izan gera, oraindik ere zortzi bizi gera ta besteek etzun ori
sentitzen. Beste anai batzuk, ba, oso egokiak dia beren lanetan, da beren zaletasunak
agintzen dioten artan, oso bizkorrak. Neri berriz eztakit, Jainkoak edo griña orixe eman
zidan, eta nere gauz onena ortantxe zegon. Gazte denbora guztian bersoa besterik ez nun
izan nere buruan, nere mundua ori zan.
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- Guztiak bertso zaharrak ziren ala berriak ere sortzen zituzten zuen
etxean biltzen zirenek?
Asiera ortatik zan, muti-koxkorra nitzala zaar aien izketak ta aiek kantatze
zittuzten leengo bersolari zaar aien gauzak entzuten gozatzen nintzan. Ortako esan bearra
daukat, aita zana're nik ez nun inoiz somatu inoiz aurrez aurre bat-baterako berso
kantatzen, baña berso zarretik, Jesus!, zenbat zekien!, ta gañera boza oso ona ta garbia zun,
eta tartetan ura ere beartzen zuten zekizkianak kantatzea, leengo zaarrak eta...
Ala, gero errian ere baziran batzuk, baziran batzuk: Zabalzana, adibidez, ogeita
amabosteko txapelketa artan parte artu zun Donostin eta beste bat emen, "Exker
igeltxeroa" esaten geniona, gurekin kantatzen zun ark ere; Sasi aita-semeak, Sasi
baserrikoak, aiek alkarrekin aste ziranean, ni muti-koxkorra, Jesus!, ue izaten zan neretzat
festarik aundiena.
Geo pixka bat gogortzen, azitzen, sendotzen, eskolara ta ortxe amabos bat urte
nitunerako asi nitzan saiotxoak, saiotxoak egiten e... konturatu ziran leen aitatu
dizkitzudan oiek danak, ba ote nekarren nik nerezko zerbait ta... propiyo etortzen ziran,
zulatzen ninduten ta... ekiñ egin bear lanari.
Orduan etzan gaurko Zarautz! Gaur amasei milla izango gera, ordun lau milla ez
giñan. Baña... beste Zarautz bat bat zan, euskal giroari dagokionez. Emezortzi bat
sagardotegi ezagutu nitun nik, gaur bat ez dago; txakolitegiak ere bai, txotxatik txakoliña,
ez botillan.
Beste giro bat zan da uskeri batekin egiten zendun merienda o afarilegea ta
orduko sanidade ua: leengo kantu zaarrak, abesti zaarrak, bertsoak, ipuiak, kontakizunak...
euskal giro bat, beste mundu bat, beste mundu bat.
Ta... mundu artantxe ezi nitzan ta artan datorkit ne zaletasuna batibat. Ori berez,
leen'e esan dizut, lenen lenengotik, berealaxe konturatu nitzan nere bidea ori zala; ori
barrenak eskatzen dun zerbait da, ta uko egin ezin ditekena. Beste bati beste zerbait
eskatuko dio, bea izan diteke pintura, izan diteke eskultura, izan diteke musika..., neretzat
ori zan.
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Gero bersolari onak ere etorri izan ziran gure etxera: Gaztelu-zana adibidez,
Batixta Gaztelu, nik esan bar banu, leengo zarretan ezagutu dudan onenetako bat, iñori ezer
kendu gabe. Txirrita ezagutu nun; arekin kantatzeko zoria bizpairu aldiz izan nun,... ua
apartekoa zan, e...
- Ez zuen txapelketetan parte hartzen, ezta?
Ez, txapelketak geroztik sortu ziren; orduako illa zan. Baño... tenor boza bat
goxoagoa ta ederragoa, zoragarria zan, ta ondo itzegiña eta... Bein edo bitan saioak egin
genittun ta gero propiyo etortze zan. Asko estimatu nun gizon aren portaera. Ark ikusten
zun gaye, ta netzat ua akulu ona izantzan.
Aranburu berriz, Asteasukoa ua, ura ere sarri samar gertatu zan gue etxean, baña
etzan artaraño, etzan malla artakoa; ark ere berso earrak, berso paperak atera ta kantatu ta
ola ibiltze zana.
Franses Txiki zana ere ezagutu nun da entzun ere franko aldiz egi'nion neure
etxean; baita berekin kantatzeko zoria ere iza'nun.
Olaxe, olaxe nee gazte denbora baña... erritik erten gabe, esan dizut, emengoa.
Geo etorri zan zorioneko ogeita amabosteko txapelketa, ta Jainkoak eta nik
bakarrik dakigu zer sufrittu nuen eun artan, ze lotsa, ze bildurra, ze ikara...
- Ondo sarituta hala ere!
Ondo sarituta, ondo eztago saritzerik, trato txarra artu nuen, iñora erten gabe ta
mundurik ez ta... emengoxe giro auxe, barruti txiki au, ta Donostiko Kursaal batea jutea ba
al dakizu zer dan, oeta bat urte besterik ez ta... Artati da nee asiera, oi izantzan.
- Esan duzu hamabost urterekin bota zenuela lehenengo bertsoa, gogoan
daukazu...
Bueno, leentxeo ere bai nee kasa ta eskolan mutikoakin da ori bai baño, ba!, orri
nik eztiot atuazioa deitzen; sagardoteian da etxeko tabernan ta bai, amabost, amabost
amasei inguru ortan bai.
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- Ta gogoratzen al zara bertso osoa zen ala puntuka aritu zinen?
Ez, ez, berso osoa, ordun etzan e... beste auek txapelketako sormenak dira, oi
berandu etorri zan. Bersoa, nai bazenun zortziko txikian o aundian, baña asitakoan kantatu
in bear zenun.
- Bueno... zu oso gazte hasi zinen eta orain arte aritu izan zara; horrek
zera esan nahi du, aldaketak ere bizi izan dituzula alegia. Somatu duzu
aldaketarik zure bertsogintzan? Eta baiezko kasuan, zer egin duzu aldaketa
horiek eman daitezen?
Nik aldaketa ori, nitaz esaten dana ori da, ta idazten dana. Nik ikusten non alde
ortatik akats bat: bertsolaritza etzan artzen emen; gañera jende ikasiak ere gaitzetsi egiten
zitun bertsolariak. Etzan bertsolarien errua, entzuleena baizik.
Bersolariak, orduko entzuleak, zirkoko pailazoak bezela artze zittuzten, ta ardo
pixka bat eman da: "i! kantayok orri onoko au; au, olako erritan onako aziyoa intzian;
olako emaztekin ibiltzen dek ori; olako zorrak zeuzkak".
Gai, oso beeko gaiak; jakiña entzuleak ala gozatzen zuten, etzeon oinbeste kultura
bide aundirik ere... baña, errespetoko jendeantzat etzan atsegiñ. Ta neu oso gaztea izanik
ere, bide ura ez nun ontzat artu; pentsatzen nun, bersoak ori baño garrantzi aundiagoa dula,
bersoa izan zitekela erraminta bat askoz obeto erabili zitekena eta jendearen biotzera
mamitsuago sartu zitekena, lokatzetan ain beera erori gabe bersoa jaso egin bear zala goiko
zelaira.
Eta ortan alegindu nitzan altzan pixka, eta orixe izan zan, bear bada, nobedadea
ogetamabosteko txapelketa artan: leengo moldeak pixka bat baztertu eta bide bat artu, baña
ori bai, errikoitasunik galdu gabe sekula.
- Eta oreka hori lortzen nola saiatzen zinen? Berrizalea batetik,
herrikoia bestetik...
Errikoia, oi eztet nik sekula utzi. Eta askok egin dute, askok edo, bai, bakar batzuk
bai, olerki sallera jo, poesira jo. Bertsoa gutxietsi ta... gorago igo nai eta goragotik egin nai
eta asko dira geldituak, ez olerkari eta ez bersolari. Bertsogintzari ta errikoitasun orri
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jarraitu baliote, bersolari onak izango ziranak agian, goraxegotik nai, poesi sallera jun da
ezer ez, ortan gelditu.
Gaur ere ori ikusten da pixka bat batzuetan, baña bersolaritza bera zegon aldatu
barra; lengo bidetik bersolari arrastoa ta nortasuna ta duintasun ori galdu gabe, pixka
pixka bat apaindu; apaindu, gaiak goraxeoti erabili ta jakingaiak, al bazan, jakinarazi
jendeari.
Da... kosta zitzaidan, ni ez nitzan ondo ikusi zean, orreatik, bide urratzalle danak
eztira aurrenik ontzat artzen; jendea alaxe ezie zeon, da alkarri gaizki esaten ezpazioten eta
krixtonak eta bi esaten ezpazizkioten eta gauzik nabarmenenak esaten ezpaziran, "a!
bersolari xoxua". "Ezta orrela, ezta orrela!" geo kontuatu zan jendea; jendea konturatu zan
da...
- Ez dut uste gaur egun inork ukatuko duenik, zu berritzailea izan
zerala, baina gaien inguruan bakarrik ala forma, abesteko era ere aldatu duzu?
Doñuak oso oso jakiñak ziran: Txirritak eta erabiltze zittuzten doñuak iru-lau
ziran, ta ortik nekez irtengo ziren danak. Ori, arrobi ori ugaltzen saiatu nintzan, ta geroztik
askoz geiago ai dira saiatzen. Oain doñua nai dan dago.
- Egañak berak berri bat plazaratu du!
Bai, doñuz nai dan aukera dago. Orain, darabizkiten danak, ez darabizkite egokiak
bersoa ondo moldatzeko, ori edozein bersolari gazteri esango diot. Doñu oiek, aurrez
bersoa jarri, ikasi eta kantatzeko bai, baña bat-batera, epai maaiak agindu ta gai oni buruz
doñu oiek aukeratuta eztute gauza onik egingo. Aurten ikusi non nik oi earki.
- Txapelketan?
Bai, doñu batzuk baziran an, aurrez aurre bapatean egiteko prestatzen eztiranak.
Aiek alde batera utzita're aberastasun aundia dago, askoz errezagoak badaude, askoz
errezagoak, ta ugari gañera!
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- Bertsoak herriarekin duen lotura apurtzea ekar lezakela horrek uste al
duzu?
Pixka bat bai, pixka bat bai, erriari gauza berriek, berriek beti alako zea bat uzten
du asiera batian, e... ta doñuak ere, batzuk, jakiña, egokiagoak dira beste batzuk baño.
- Gaia nolakoa den ikusiz...
Noski. Badaude oso egokiak ta aukera dago ta... baña aukeratzen jakin bear,
aukeratzen jakin bear. Oañ doñua, nik oixe... leen iru-lau doñu erabiltzen baziran, ba, guk
e... Uztapide ta biok amabost-ogei doñuraño aixa irixte giñan ta bi bitara berso saioak
egiteko, ta jendea atsegiñez edukitzeko beste bide bat eraman izan det nik beti: Uztapide ta
biok, ark nei agintze zidan asteko beti, doñu batean saioa egin ta saio luzegirik sekula ez.
Gaia aldatu, orduan ezkendun guk epaimairik, jarri ayuntamentuko balkoien, ta benga!...
doñua're aldatu; beste saio bat, doñue aldatu; puntue jarri, doñue aldatu; ta olaxe jendea
gozamenez ta txoratzen!
- Zuk, esan bezala, ekarri diozu bertsolaritzari aldaketarik: gaien
aldetik eta forma aldetik, doinuei dagokienez. Gainera, bertsolarien artean
ohiturarik ez zegoen alor bati heldu zenion: bertsoak idazteari. Bertsoak
idazteak bapateko bertsolaritzan eraginik baduela uste duzu?
Badira bersolari batzuk, sekula berso bat idatzi ez dutenak.
- Gehienak.
Ori... penagarria da. Bersolaria izango baldin bada, neri gertatzen zaidana gertatu
izan zaiote beste bersolari daneri: bersolarie, burue sekula eztago geldi, beti ausnarketan ari
zera, olako errima, olako puntu, au nola... oiera junda're bai; "neri au galdetuko baliate zer
eantzungo nuke, nola, nola?".
Kontsonante batzuk oso itz gutxi dituzte euskeraz, oiek ondo uztartzen gaiztoa
da. Eta... orain, orain, oaingo aparato auen bidez dana gelditzen da, baña gure denboran
etzan ezer, kantatutakoa aizeak eramaten zun eta penagarria da, orregatio da penagarri
bersolari zaar aiek idatzi zuten baño geiago ez idaztea. Bueno, idazten jakiñ ere gutxik
garai artan, ba'kizu garai artako Gipuzkoa zertzan: lana ta lana ta lana ta etzegon; baserrik
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aurrea ta aurrea irtengo zanak lana bear'tzon; etzan eskolatzeko bide aundirik, dotriña ikasi
ta bakoitzak gure martxari eldu bear.
Baña... gaur zorionez berso-jartzalle onak, asko dauzku; eztira danak bat-baterako
ai diranak, baña paperaren gañean denbora artu ta berso onak jartzen dittuztenak.
Xalbador zana, adibidez, askoz bertso-jartzalle obeagoa zan bersolarie zan baño.
- Txominek gauza bera esan zidan atzo.
Ildakoan danok ontzen gera, baño Xalbadorrekin nik bertso saio asko egin dittut
eta toki askotan. Xalbadorrek e... gorabera aundik zittun: gai batzutan iñok ez bezalakoak
iru-lau, baña erabat jo saioak ta asko beekoa're oso ta espiritu utsa zan da, denbora artze
zun da, buruai tratu goorra emate zion da, sakon sakonak ateatzen zittun.
- Zuk idatzia duzu lehengo Zeruko Argian eta orain dela bi urte edo
Auspoan atera den liburu baten bilduta dauden euskal bertsolaritzari buruzko
artikuluska batzutan, Iparraldeko errima beste modu batetakoa dela...
Bai, lasaiagoa...
- Zuk esaten duzu Xalbadorrek askotan bertso bajuak botatzen zituela,
baina ez ote ziren gure belarrirako bertso bajuak izango, agian, guk bertsoari
buruz dugun kontzeptu desberdina zutelako? Rima libreagoa...
Xalbador etzan ain librea e! Onuntza etortzen asten ziran, arunzko bersolariak
onera errenditzen ziran e!, emengoetara. Emengo publikoa zeukaten aurrean, da ala egin
bear ere, baña Xalbador da nola Mattin jarri ziran... bai, gu baño lasaixeo beti auzko
aldekoak zian, da beti lasaixeao. Baña ez!, asko inguratu ziran puntu lege artan e... riman
da... Baña adibidez Etxaun zarra, Etxaun zarra... bai, ura zan e... "el hijo maldito" esaten
dana, asko sufritu zon da madarikapenen artean bizi izan zan, da barrengo garraztasunak ta
sentimenduak ta agertzen, da egundoko bersoak baña rima aldetik begira jarrita ez; orrela
jarrita, bersoa errez ingo litzeke.
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Guk, bear bada, bide estuegiya, ta aiena zabalegiya; or erdi-bide bat izango litzeke
polit bat eta emengo bersolari, bersozale askorentzat ta... baña eozin lagunartetan da guk
kantatze ditugunak, Elizanburunak:
"Ikusten duzu goizean
eguna argitzen danean..."
Esango dizute -zean- eta -nean- urrutikoak dirala ta ortaraño eztugu bear.
Azkenengo bi silabatan -ean- ori eantzi ezkeo, neetzat ola bear luke baña... emengo
entzuleak eztira asetzen orrekin. Geyau esijitzen da emen, geyau eskatzen da.
Zu jarri zatte Udarregin da Pello Errotan da Txirritan da berso danak irakurtzen
da... senidetasun aundia, zein baño zein. Lasarte da beste ikeragarri bat, oso esijentea.
- Jarraitzeko hitzegin dezagun txapelketaz: zu txapelketa batetik hasi
zinen, asko sufrituta eta ondo sarituta, lehen esan dugun bezala, eta ordutik egin
zinen ezaguna eta Euskadi osoan zehar zure izena hedatu zen. Zer eritzi
daukazu oro har txapelketei buruz: bertsolaritzaren onerako ala kalterako dira?
Txapelketa esatean, ez dut esan nahi Euskadiko Txapelketa Nagusia bakarrik,
edozein txapelketa baizik.
Oantxe ez nazu tranze edarrean jartzen!, gañea ni naiz gutxien itzegin nezakena,
neu ur ortatik pasea nago ta nik eztaukat ezer esaterik, zuk esan duzu, txapelketari bidez
naizen pixka ezagutu nautela baztarretan.
- Ezagutarazten hasi zinen, baina gero ere hor ibili zara... zuk zeuk
urratu dituzu bideak hori lortzeko.
Bai, bai, bai. Txapelketak ere, eztait, pa, nik zer esan... bersolariak uztartzeko ere...
- Zaila da bai, badakit eta horregatik galdetzen dizut!
Bertsolariak epaitzeko nik uste berson berri oso, oso, oso sakoneti dakien jendea
bear dala; badaude gaur e!, zorionez badaude gaur Euskalerrian; adibidez Lekuonatarrak
eta Aita Zabala, ta Aita Zabalak bersoen berri, ba... badaude, badago jende ona.
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Gaiek... egokienak jartzen al dira askotan bersolarientzat? Leengo bersolaria ta
gaurkoa eztira berdiñak: gaur askoz jende eskolatuagoa dago, geiago daki, geiago entzuten
du nola irratiz ala telebisioz; leengo zarrek etzuten ezer ezagutu ta ni ziur nago leengo
bersolari zaar on aiek, Xenpelar bat, Txirrita bat, Gaztelu bat, Frantses Txiki bat, gaurko
Txapelketara jun ta jartzen zaizkien gaiak jarrita, lotsagarri geldituko lirake, besteak baño
bersolari obeak izanik ere!
Bersolari bakoitzari eraman lezaken añako karga jarri beartzaio. Ezagutzen ez dun
gai bat baldin bada, noraezean, norakorik gabe, bidea galduta ibiliko da, eta... ori zerbait
ikusten da, ikusten da. Gure ogetamabosteko artan ez, artean asiera zan, da orduan erri
mallan egite ziren gauzak e... nola zabiltza o arrantza o jarriko zizuten o euskeraren
goraberak o... bersolariak errez, errez eraman zezazketen gaiek ziran. Gaur ezta beti errez,
gaur ez da beti errez bersolari batentzat, bat-batera kantatzeko eztira gai danak egokiak;
oso egokiak ere atatzen dittuzte baña, zalla da, zalla da.
- Gaiak piska bat baztertuz, azter dezagun txapelketaren egitura bera:
ona, txarra, kaltegarria, onuragarria... zer da?
Txapelketak zaletasuna pizteko, berso zaletasuna pizteko sarriegi egiten
ezpadira... oain iru urtez bein egiten da, ezta?, urtean bein ere ez litzeke kaltegarri izango,
baña sekula abusatu gabe.
Gaur zer gertatzen da estropadekin?. Gure txiki denboran urte guztian estropadan
zai egote giñan, Donostiko estropadan zai igandero dirua bota kuadrillan da Donostira jun
da antxe, mendiz joaten giñan e!, Igeldo gañetik barrena, an bazkai ear bat... Estropadak
gora, estropadak beera, illabete aurretik komentarioak eta illabete ondoren; alako sua ta
zaletasuna ta bizitasuna ta... Oañ astean bitan jarri'ttue estropadak ta gauean eztau jakiteik:
- "Gaur nork irabazi dik, Oriok o Pasaiak o?"
- "Etzekiat or ai dia irrati danak, telebista or ai da dana ematen da..."
Geienian jakiñ ez; aspertu jendea, aspertu. Ta... ori leengo baten idazte nun e!
Anoetako belodromoan on ziklixtak eitte dute urtean beingo munduko onenak etorrita,
tokik ezta izaten eun ortan; baño urtean iru aldiz jarriko balitz jaialdi ori, je!, ikusiko
zenduke!
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Gauza danak be neurria du. Gure denbora artan zan urtean bein, bueno, bi
bakarrik ein ziran: oetamabostean asi, gero zorigaitzez oetamaseiko ori eintzen, baño etorri
zan gerra ta akabo, akabo. Gero luze joantzan gauza ezer gabe, ta gu poliki-poliki asi giñan
erriz-erri: eztakit zein, ni, Zepai, Txapela... besteik etzan emen, etzan ezer ta olaxe poliki,
poliki, poliki ta orain, orain datoz ondorengoek.
Txapelketak berez geiegi eztirala, bersozale artean zaletasuna pizteko ongarri
dirala usten det, ongarri dirala usten det; bear bezala egiñik, pulamentuz gauzak ondo
eramanik...
Pelotarietan gertatzen dana, pelotarietan'e urten beingo txapelketa orrek e...
pelotazaleak, urte guztian pelotazaleak direnak ere ta urte guzian eztiranak eun artan
pelotazale dia:
- "nok iraziko ote du?"
- "ze ikusiko ote deu?"
- Eta muineraino joanaz, bertsoa epaitu al daiteke?
A! ori... zalla da ori. Ori e... nork artzen don, da nork epaitzen don, da entzuleak
ere e!; amar entzulek eztute iritzi berdiña emango. Bersoa bea izango da, danantzat berdin
kantauko arek, baño batentzat obea izango da bestentzat baño... Eginda, eginda... gauza
zalle'a ori ta oso terreno labañe da ori, irristalarie. Enaiz ausartzen ortan...
- Bukatzeko beste galdera zail bat: bertsolari eskolak. Zer iruditzen
zaizu sortu berria den mugimendu hau, ematen ari den emaitzak eta abar?
Askotan, askotan idatzi'et ontaz ere.
Txikitandik eta berezkorik eztuna, eskolek eztu bersolarie egingo. Berezko ori
baldin badu ta eskola maixuak konturatzen baldin badira "onekin bazetorkiguk bersolari
on bat", ari laguntzea, ori da mesedegarri. Ari eman erakusbideak, zer dan rima gaia,
neurria, nola dan oitura, azkeneko puntua nola aurrena pentsatu ber dun, ori bear bear...
bersolariak bertso bat ona kantatu badu, derrior aurrena azkena pentsatu bear du; ori're
jende askok eztaki! Ta orreatik dira bersorik zallenak puntua jarritakoak, ezpaidakizu zer
jarriko'izuten ta azkena nola pentsatuko'zu, ba?, aurrena ez dakizu ta!
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Ta... ari erakutsi, "onekin bazeok etorkizuna", ari lagundu al dana. Baña... ez
dezala pentsa erakasle batek, ogei ikasle dauzkala ta ogei bersolari aterako ditunik. Bat
ateatzea asko da, geiegi bat ere. Euskerak orain ez bezelako indarra zunean da Gipuzkoan
euskera besterik etzanean ere, zenbat bersolari ziran ba? Danak batera jota, aurreko
zaarrak'e zenbat? Nik ez nittun ezagutu ta orduan ere Udarregi, Pello Errota, Joxe Benardo
"Zizurkill",... dozenerdi bat; Xenpelar... Gero etorri zian oiek: Txirrita ta... dozenerdi bat
onak, berezko bersolariak. Oain tabernetan da saardotegitan da aritzen-tziranak asko baña
ba!... beste malla baten, beste malla bat.
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Jon Enbeita.
1986.eko urriaren 23an.
Bueno, ni Jon Enbeita naiz. Nire familian gera sei nebarreba. Inguruan, inguruan
ez ezik etxean ere ba... geienbat denok gara bertsolari; nere aurretikoak: aita, aitona,
aitonaren aita ta eztakigu noiz arte, noiz arte dijoan aria, bertsolarien ari ori. Ezagutzen
diran guztiak, bertsolari izan dira. Eta... bertsolaritatik aparte, bertsozalez inguraturik ere
bai. Ariatza ta Muxika inguruan eta, bai, alde orretatik e... ez daukagu kontrako ezer:
bertsozalez eta bertsolariz inguraturik, ni beintzat, bizi izan naiz emen egon naizen
bitartean.
Orain, amairu urtekin ikastea joa'nintzan eta ogei urtearte, urte oietan enuen izan
giro ori. Orduan ba or dago olako utsune bat o zubi bat, baño zubi ori kendu eta amairu
urterarte eta gero ogei urtetik gora bertsolari eta bertsozalez inguraturik bizi izan naiz.
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Eta... inguruko giro orrek ba... argi dago bersolari izaten bultzatu egiten duela bat,
eta bakoitzak badu ortarako sena ba... indartu egiten duela.
Lenengo bersoa noiz bota nuen?, eztakit, egia esan, eta gogoan gutxiago.
- Ba... nik irakurri diat, hi bederatzi urterekin jadanik plazan ibiltzen
hintzeala!
Bai, baña ordurako ya... bai, botatze nituen. Ikasitako bersoa iru urtekin teatro
baten kantatu nuen. Plazan beatzi urtekin, bain emen, Sarriko eskolan asi nitzanean zortzi
urte nitun eta bersoak botatze nituen eta idatzi ere bai; nolanaikoak, baña egite nituen. Eta
aurreago, ba, eztakit ba, lenengo bersoa noiz izango zan... nerea e!
Ordutik ona aldaketarik izan dun bersogintzak neregan,... bueno ba bersogintzak
aldaketa neregan eta beste guztiengan izan du, batez ere kontuan artzen badugu, ume
izatetik gerora dagoen aldaketa. Gizontzen zoazen eran izaten du bere aldaketa; gero
gutxiago baña bide orretan, bakoitza eltzen doan bidean, eltzen doan eran eta bere...
mundua zabaltzen doan eran, derrigorrean bertsolaritzak, bertsolaritza ez baña bertsoaren
forma, bertsoaren mamia... orrek aldatzen joan bear duela.
Bestela nik uste det nere bersogintzak ari bat segitu duela ez? Bear bada, izango
da partikularra edo... baña ari bat segitu dut. Ez da, ez du aizetik aizera ez du jo, nire ustez.
Eta... zer dela eta aldaketarik edo aldaketarik ez?. Ba ortik e... beti izan naiz,
eztakit e... aldakaitza, ezta?, eta ni ikusiala joan naiz ara materiala ekartzen, baña geien
markatua nuen oain dala urte asko nere berso mundu ori, eta orduan bear bada geio fijatu
naiz neregan, inguruan baño; "orti joan bear aiz, besteti joan bear aiz..." ez, ez, nik emendik
joan bear det eta ortarako, ba, gauzak egiten. Ola, nolabait esplikatzeko.
- Bertsoak idazteko ohiturarik bai?
Ba... bai; bersoak edo erdi olerkiak...
- Txikitatik?
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Bai, eta batez ere amairu urtetik ogei urte arterako epe orretan, zortzi urte oietan,
ba, lagundu didana oi izan da, idatzi egite nuala; bestela ez nuen ingururik bersotarako eta
etxean egoten ez nintzen denboratan, opor aldietan izan ezik ba... ia bersoik kantatu gabe
pasatu nitun urte oiek eta orrek laguntze zidan, bersoak idazteak.
Eta irakurri?, irakurri're bai, baña irakurri liburuak geiago, bertso gutxiago. Bertso
liburu gutxi irakurri dot, eta bertso gutxi; eztakit zergatik etxean dauzkadanak, iru, lau edo
olan pixka bat ikusi baña ez det olako irakurtzeko... Ez, ez dalako ona e!, badakit nik ona
dala, baña ez det izan ori...
- Ohiturarik!
Badakit nik eta bersolari askok, nerekin dabiltzan askok, ba, igual liburu osoak
buruz dakitela; baña nik, egia esan, oantxe esan e... Txirritaren berso bat kantatzeko, eta bat
bera ere ez nuke kantatuko, edo beste batena. Oain, kantatzen badute bertso bat, inoiz
entzun det o ortaz idatzi zuen edo... baño enaiz izan zalea ortan, ta bear bada igual gero
ni... nik esan dizut ogei urte arte, gero abestutzen asi nitzen ogeitasei urtearte, ogeitabost
urtearte kantari eta... bear bada denbora geio emate nion kantatzeari.
Eta mundu ortatik eta ibili naiz pixka bat, eta gero ya andi gora leitzeko ere asti
gutxi daukat eta eztakit zergati, baña ez det irakurtzen.
Jaialditara juteko? Bai, ori da, ez?, azken baten bertsolaria jaialditan egiten da.
- Bertsolari batzuek ziotek, ordea, ez zaiela batere gustatzen besteek nola
kantatzen diaten entzutera joatea. Hiri bai?
Ba bai. Enaiz juten asko, ba, gauza bat da al izatea ta beste bat... Baña juteko era
egon ezkeo, bai. Eta norbera jutea ere bai, bertsolaria or egiten da, bertsolaria plazan egiten
da ta bertsolaria, bertsolari izateko jendearen e... kontatoa bear du ta jendean e... jendearen
beroa bear du. Eta orduan nik plaza falta bazait, ba... nere... txirrindulari bateri bidea,
karretera kendu ezkero falta zaio zerbait, ezta?. Oi normala da.
Oañ arte Euskadiko Txapelketak bueno, oañ arten Euskadiko Txapelketak egia
esan, Txapelketak e... nik ikusi bear ditut, Euskadiko Txapelketak, estudiatzen negoan epe
orretan izan die, orduan jarraittu dittut liburutik eta ola, zergatik bertan enaiz egon. Oan
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lettu dittut Txapelketako... asko ez baña bai, or geiago bastante plazako bertsoak baño
ezta? Eta ortik jarraittu det.
Gero andik urten eta gero, lenengo egin zien Euskadiko Txapelketak jarraittu
dittut, baña nik neuk parte artuz.
Eta beste txapelketen berri, arduratu? Arduratu, arduratu bai; bueno, nik e... zortzi
bat urte nituela, zortzi urte nituela aitak irabazi zuen Euskadiko Txapelketa. Orduan ya
etxetik tokatu zait arduratzea txapelketaz.
Ta orduan asi zian berrido txapelketak egiten; orduan e... berrogeita emezortzian
asi zian, eta amen Bizkaian asi bear ziran eta, ba, aitak parte artu zuan eta emeti ingurutik
asi zian eta derrigorrez arduratzeko gauza zen.
Gero, gañera, ya ikastea itxi eta bertso-kantari astea erabaki nuen txapelketa baten
bidez: Bizkaiko txapelketa bat egin zuten Mallabian irurogeita...
- Hirurogeitabian edo?
Irurogeitabian ez, ze irurogeitabian amabi urte neuzkan oraindik. Ni
irurogeitamarrean etorri nitzen estudiatzetik; iruroita amabostean egin zen Mallabin.
- Hirurogei ta hamabostean?
Bai, asi zen berriro Bizkaiko txapelketa. Orra ju'nintzen, ta ori irabazi nuenian,
orduan erabaki nuen ba abestea edo kantatzea artu bear nuela eta, ba, bertsogintzari
segitzea.
- Bertsolaritza epaitu al daiteke?
Ba, epaitu leike; epaitu daiteke, bai. Bear dana, gertatzen dana bakoitzari bere
iritzia ezta, bakoitzari bertso molde bat gustatzen zaio, baña kontutan artu bear dugu,
bertsoak gauza bat duela: eta da neurri bat, eta da rima bat, eta dira eten batzuek eta orrek
aldatu ezinak dira.
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Or lotzeagatik grazia galtzen dala? Orduan grazia ez galtzeko, luzatu edo rima
eskastu edo potoa edo... ba, ya bertsoa ez da!
Grazia badauka, baña grazia izketan ere izaten da, ezta? Orduan bertsoak badu
molde bat, molde ori e... molde ori eriztea edo juzgatu liteke, epaitu liteke molde ori.
Zallagoa da moldatze, epaitzea zer esana, nola esan duen, pikardia... ori; baña bertsoak bere
neurri batzu ditu.
Egin bear dana da, epaitzen dabizenak, epaitzen daudenak, bertsoa zer dan jakin
edo bertsolari izan eta molde oien berri jakin, eta orduan bat jarri, moldeak nola neurtu
bear diren.
Badaude beste ariketa batzuk: patinajea, patinaje artistiko bat edo dantzak, nola
juzgatzen dira, nola epaitzen dira?
- Trikitixa!
Trikitixa... ta trikitixan eztakit, baña bere dantzak ere puntuatzetik aparte dauka
bere grazia edo bere... eta ori, ori nola epaitzen da?
Gauza bat da zalla dala, bai, baña epaitu daiteke. Ez da ogeitabira egiten den
partidu bat, ogeitabi ta fuera, baña epaitu bai. Ta nik uste det bada, ba... "orrek or luzatu ein
du baña polito esan du eta bueno...". Gauza bat da polito esatea, bestea da bertsoaren
neurrian barruan polito esatea. Zallago eiten dala? Karo, zallago eiten dala!
Orduan bertsoak dauzka molde batzuk, molde orrek errespetatu eta bertsoa
epaitu. Nik ustet ola dala, ez ain garbia ta ain erreza, baña...
Oan baleiteke neurririk ez izatea, etenik ez, rimarik ez, bakoitzak nai duen
politasun bat ematea olerki libre bat bezela... orduan zallago izango litzake. Baña bertso
puntuazio erdia, garbi garbi dago: neurria ta etena ta... Bueno, etenak obeto egin naiz
txarrago egin, rima aberatsago, badago or ere bat aberatsago bestea... baña ez da ainbeste;
eta neurria; erdia egina dago. Gero gaiari nola erantzun, gaiak nolako pikardia duen... ori
ya sujetiboa da, ezta? Baña nolabait epaitu bear da!.
- Bertso-eskolei buruzko eritzia.
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Bertso eskolei buruz nik usten det emen dagon e... dilema dala bertsoa,
bertsolaritza berezkoa den ala ikasia den. Nik uste det, bersolaritza doai bat dala, beste doai
asko bezela; doaia, doaia ez e... zuk bertsolari doaia dezu ta bazea bertsolari, ez. Fakultade
batzuk dauzka batek bertsolari izateko, beste batek matematiko ona izateko ta beste batek,
ba, eztakit, abeslaria izateko edo e... margolari bat izateko edo... doai bat. Eta doai ori
daukana bertsolari izan daiteke.
Ta nik uste det bertsolari eskolak billatu egiten dituala doaiak, doai ori
daukatenak, eta ikasi egiten da. Eta orduan, doai ori duenak, ba, entrenamentua bear du, eta
zenbat eta geio entrenatzen eta ikasten duen, obea izango da.
Bertso eskolan ikasi egiten dabe. Nik uste, bertso eskola oso ondo dagoela, eta ez
dela bertsolaria bada eta ez da, bertsolaria egiñ egiten dela. Eta bertsolaria erten duen
tokian batek e... bertsolaritzako aalmena izanagatik, ba, eremu baten bertsolaritzak ez du
uzten, beti bere inguruan bertsolari bat egon da: edo familian ez bada, laguna, eta laguna ez
bada, bestea eta... edo sagardotegitan ibili da eta gustatu zaio bertsoa ta auntza jun da ta
ikasi egin du edo olako zerbait. Inguruan beti izan dugu.
- Ajuria ta Lopategi ta jende horrekin ibili hintzen hi bertso-eskolan?
Bai, ordun zortzi urte neuzkan. Ajurian aitak zeukan taberna eta Ajuriaren aitak
eta nere aitak ere egin zuten bersolari-eskola bat eta bersolari-eskola ortara joate giñan
Ajuria, Lopategi, Iturri anaiak, Sarduitarrak, ni... nik orduan eukiko nituen zazpi-zortzi bat
urte edo, ta idazten orduantxe asi nintzen, ze orduan aste... larunbatetik larunbatera egiteko
lana emate ziguten: "bueno, iru berso gai onetaz".
- Lana zertan oinarritzen zen eskola hartan?
Ba, lana izaten zen, larunbatetik larunbatera gai bat emon, ba... berdin zen ekaitza
edo itsasoa edo ardoa edo... gai bat. Orduan, urrengo larunbaterako idatzita eraman bear
ziren bertsoak.
- Buruz ikasita, ez?
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Ez, idatzita. Eta larunbatean lenengo lana izaten zen, idatzitako bertsoak kantatzea.
Kantatu eta batek artzen zituen bertso oiek, Aldanak, eta urrengo larunbaterako makiñaz
idatzita ekarri bear zitun; rekopilazioa egiten.
Eta gero bertan izaten zan, ba, bertan saioa; mutilzarra... gaia jarrita...
- Bertan?
Bertan egin. Etzan izaten teoria: "bueno bertsoa ola da bestea..."; baño bertsotan
egin.
- Adierazi gabe neurria zer den edo rimak...
Ezen egiten, bazekielako jendeak ze neurri izan bear dun; rima aberatsago edo
pobreago bazekiten.
- Eta ez al zenuten botatako bertsoaz hitzegiten: "hori ondo egon da..."?
Bai, bai, bai, itzegin bai, baña etzen gaurko eskoletan bezala: "bada", "gara", benga
rima auek ikasi. Geio izate zan bersotan egitea, bersotan egitea ta "ondo egin duzu" o "ola
obeto" o...
- Abel ere han zen orduan?
Ez, Abel kolegioan zen orduan ikasten.
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Balendin Enbeita.
1986.eko urriaren 23an.
Garai aretan etzan gaur ibiltzen dan beste musika ibiltzen. Orduan guk ibiltze
giñuzen musikak izate zien iru doñu zazpiko txikikoa eta lau puntuan geyenian.
- Eta beti txikitan?
Bai, bai, bai. Eta orduan'e ba len esaten egon zarie, ba, neurri kontuan, neurrie be
orduan zaintze zan, e!
- Bai, e?
Bai. Geienbatek e... neurritik urteten baeban ez baban, arin igerte zan eta
albokoak entzuten egozanak ere bai.
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Orrek (Jonek) esan du len, bertso inguruan biziten garela emen: Ariatza beti izan
dala bersolari, eta nire aitona, nire aita, nire aita, osaba eta denak bertsolariyak izan ziran
lez, ba, orren urrengo parriyan guk urten genduan da guk bagenekiyan rima ta neurria zer
-tzen. Orain zalla egiten yaku lelengoan asi ber iya, ze ni bersotan asi nitzan lelengo nere
aitonakin; amalau urte arte, asi zortzi bat urtez ta amalau urtearte nire aitonarekin ibili
nitzan tabernan da ola. Ta aitakin asi nitzan amazortzi urte euki nebazanian, Kepa
"Urretxindorra", orrekin. Eta amazortzi urtegaz aitagaz bertsotan asi nintzanian, gogoan
daukat aitagaz asi aurreko egun baten Eibarrera dei egin eusten bertsoetarako; Espinoza
mendigoizale bat egon ta aren omenaldie izan. Eta... "Enbeita dago emen eta bertso bat edo
bi". Au egia da e!, zutundu nitzan eta enintzan gauza, enintzan kapaz izan zutunik egoteko
eta jarri egin bear izan neban, nerbioz.
Eta gero aitagaz asi nitzan pixkanaka pixkanaka erri askotan eta ya bertsolari
dauket ogetairu urtegaz Mungiako, Bizkaiko Txapelketan nik atera neuen Txapela
Mungian. Urrengo urtian Algortan ere bai.
Eta ogetazortzi bet urtera eldu nitzanian, bueno ogetabederatzi urtekin ezkondu
eta beriala Bilbon etorri zen e... gerra. Eta ezkondu ordurartian idatzi're, ona periodikura,
Euskadi periodikua orduan esan bier da asko idatzi're egite genduan, baña gerrak mututu
ginduzan eta ni ego nintzan gero kartzelan, lau urte egi nintuan, eta andik urtenda be ixilik
egon biarra zan. Ta ogetabost urte geiagoan ezkenduan agorik ireki bertsoa kantatzeko.
Eta... gogoan dekot Eibarrera Baserri eta Uztapideri entzuten joan eta
goardazibilek apaltzen egon zan tokire joan gintzen. Eta... Baserri ezagutzen neban gerra
aurretik; berakin ibillita nengoan Lapurdi, Zubero, eta orretan ere Baserrikin, eta ikusi
genduanian e...
- "Kaixo Enbeita!"
- "Enbeita al da ori?"
- "Bai"
- "Bueno, beste bertsolari bat geiago daukau emen!"
Asi nintzan da bertsorik amaittu ezin. Eaj!. Baserrik esan ostan:
- "Zu, aspaldin ez dozu bertsotan egin?"
- "Ez"

Bertsolariak mintzo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 279

Donostiko batek esan ostan:
- "Zer gertatzen da Enbeita?"
- "Ainbeste urte eta ziaro aztuta nago..."
- "Bueno, jarraittu in bear dozu!"
Da orduan etorri nitzan andik etxera eta negarrak urtetan ostan e!, ezin bertsotan
eginda!
Orduan asi nitzan nire koñauaren semie, Ireneo Ajuriakin ta Sarduitarrakin
bertsotan, ta pixkanaka pixkanaka sartu nitzan laster.
Gero etorri zien Bizkaiko txapelketak berrotamazortzian eta Arenalian txapeldun
geratu nintzan. Berroetameretzian berdin. Eta gero irurogeian lenen geratu zan Mugartegi,
gero Azpillaga eta gero Lopategi. Bizkaiko txapelketak orrekin amaittu ziren. Eta geroztik
bai, geroztik emen erririk-erri ibilli gara bertsotan.
Baña bertso giroa, bertsolaritza ezta batzuek uste daben bazein erreza, ezta.
Batzuk uste dabe ba..." ori, ori iñon kontura ai dok eta kantuaz bizi dok eta...". Ez, ez,
kantuaz bizitteko amesa daukan bersolaria, ezta bertsolaria ona izango. Bertsotan egin biar
da, batetik zer abestuten daben jakiñ egin bear da eta abestu bear da or errixarentzako eta
batez be, batez ere guk euskaldunok euskeragatik; orren ganian egin ditut nik irurogetabi
urte burrukan erririk-erri, idazten... idatzi, esango nuke idatzi geiago egin dudala abestu
baño.
- Idatzi, bertsoak eta horrelakoak ezagutzen ditut, baina prosarik bai?
Bai prosa eta, baña idatzi esan gura dot idatzi ostien papeletan, papeletarako, idatzi
asko egin bear da, papel mordo aundi bat gordeta urrengo libururako.
Baña len esan dudana: bertsolariak, bertsolariya lako artistarik eztago erriya
batuteko eta ezik gure euskera lantzeko eta erri-euskera erabiltzeko'be. Orain, bertsolariak
Gipuzkoakoa ta Bizkaikoa eta izkuntza danak erabiltzen doguz; rima nola datorren be alan
artzen dogu gipuzkerako esakera riman ondo badator, Gipuzkoa sartzen dogu ta Bizkaikoa
ondo badator, ba, bizkaitarra artzen dogu.
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- Lehen hitzegin dugu zortziko txikiaz eta haundiaz eta... Horrekin
batera esan beharra dago zuek famatuak izan zaretela bertso bakoitzeko errima
asko erabiltzeagatik. Ohitura hori nondik datorkizue?
Ori... rima asko badakizu? Nire aitak, musika asko berak egiñakoa zan: bertsoak
eta musika, bertso-musika. Eta oso polittak dittu gañera; eta... gaur ere abestuten ez
direnak, nik aren musikak bait dakittaz baña ez Bizkaian ez Gipuzkoan eztira abestutzen.
Ta arek atarata daukixanak basa-txoritxoa dala ta, besteko kukuarena dala eta eresiak oso
politak, baña oso politak dekoz, e!
Eta beste musika bat nik ibiltzen doana sarritan, gogoratze naiz plazatan da...
"Enbeitak bota deyela berso bat!", eta nik artze dot aitak lelengo, lendabizi erabilten zuan
musika ori. Eta ori, musika ori Gipuzkoan eztu iñok egiten; Lazkao-Txikik sarritan esaten
dau: "Enbeita zuk a aitaren musikan kanta in bar dezu".
Musika oso polita da, baña musika orretan bos puntuko barik zazpikoa edo
zortzikoa edo amarrekoa berdin abestu leike ta amabi puntukoa berdin-berdin. Musika
bera astiro-astiro eta musika ori domiñaten dauenak errez or bertsotan egiten du.
Oñ rimak'e badagoz aberatsak eta pobriak: rima batzutan puntu asko ezin sartu
leike; beste rima batzuk badauz amar da ogei punturarte be rimak emoten daubenak.
Orregaittik Enbeitatarrak deukeu famea, nik uste'ut nire aittagatik be bai, ze nik
aita ondo ezagutu neban. Aitagaz bost urte euki nebazenian Bizkargira mitin batera joan
eta andik atera, etorri nitzanian bost urtegaz oandik gogoan daukedaz, baña aitak ataratako
bertsoak, aitak ateratako lau puntuko, zortziko txikiko bertsoak. Eta... "Balentiñek kanta
deyela orain!", eta neuk kanta nebazan.
Eta... aitak euken doai ikaragarri bat ba... abotsa be ederra eukan, oso abots
ederrekoa zan, eta doai ikaragarri bat jentia artzeko eta gauzak esateko, eta ura izen zan
tabernatik bertsoen ardau usañetik plazara atera ebana; eta orreri jarraittu eutsana
Gipuzkoan izan da Baserri. Baserri berak ere sarri esan du ori!
Eta ni aitagaz joate nitzan, eroate nituan leku askotara mitiñetara, umia, txikiye
nitzala, eta nik ikuste nuan jentia izlariyek noiz amaittuko ote daben, Enbeita bertsotan
ikusteko.
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Len esan dudana, biarrekoa da neurriye ta rima ondo ikastia, eta gero zer esaten
dagon, ze bertsolari bateri itzez esaten danak iges egiten dau, baña bersoa buruan gelditzen
da, e!, entzule guztiyak esango dabe: "fulanok olako bersoa bota zuan ain lekutan".
Bertsoa gogoan sartzen da ta orregatik bertsolariyak kontu aundiya euki ber dau. Ori nire
aitak be esaten euan.
- Ez errepikatzeagatik!
Bai, bai.
- Zuk ikusi edo nabari izan duzu zure bertsoa egiteko eran aldaketarik?
Bai, aldaketa Gipuzkoatik eta Bizkaian bertsoen aldaketa egon da, eta gure
denporan egon dan aldaketa da rima arazoan da, bai: rimea aberatsa gure dauenak
azkeneko silaba bixek eta irurak orra, len i-gez asi eta i-gez amaittu ezkero naikoa zela uste
zan, baña orain ez. Orañ aldatu da, ikesi egin da eta aldakuntza aundiye egon da
bertsotarako.
Gero beste gauza bat be bertsolarixen artean ikasi dena da, zer esan biar daben eta
gauze asko, esan nai dana da, len bertsolariya berezko grazia euki arren ez-jakiña izan zala
eta gero ikasi in dala asko. Eta ikaste orrek asko aldatu dabela bertsoen ori.
- Zuk zeuk nola ikasi zenuen Basarrik Eibarren esandako hori, zure
porrotaren ondoren nola lortu zenuen txapela, nola ibili zinen berreskuratzeko.
Zer egin zenuen ikasteko?
Berreskuratzeko asi nitzan idazten eta bai Gipuzkoakoen bersoak, Txirritanak,
Otañonak, nire aitarenak eta batez ere nire osaba Manuel, orren bersoak ikasi, gogoan artu
eta asi nitzan bersotan. Eta gero bersotan abestuten, kantatzen; lagunekin bakarrik ez,
lagunekin ere bai, baña bakarrik ere bai: gauza bateri bertsotan asi eta areri bota bat eta iru
eta ola.
- Eta... Auspoa eta beste bertsolarien liburuak ere irakurri izan dituzu,
ez?
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Bai, bai, or dauz... berrogetazazpi irakurri ditut, eta bertsolari onanak be bai:
Otaño, bueno Otaño bertsolaria barik idazlia zan Otaño bertsolaria; oañ Txirrita nik uste
det Gipuzkoan onenetariko izango zala plazan e... bertsotarako, ba Xenpelar, orren
bertsoak irakurri ditut, Bilintxenak be bai; Bilintx e... kantetan etzan, abotsa zakarra euki
ebala edo, baña idazten ona.
- Irakurtzeaz eta bakarrik ibiltzeaz gain lagunekin ere aritzen zinen?
Bai, bai, bai. Lagunekin Gernikara joaten bagiñan oañ gitxiago dago, orain modan
dago bertsolaritza.
- Bai, berriro berpiztu da.
Bai. Baña garai zerien e... gerra ostetxoan ixilunie ta abiatu zanien, Gernikan
igual tabernan sartze giñan ta bertsolari bat edo bi ta txikito bat edo bi edan eta bertsotan
bertan aste giñan. Gero tabernatan jartze giñan ta... "i, bertso bat!" ta "i, bertso bat!"... ta an
be bertsotan.
- Hori Gernikan bertan?
Bai, Gernikan eta Ariatzan eta emen Muxikako tabernetan. Zornotzara joan
ezkero berriz, beingoa. Eta Bermiora joanda, bardin; ezautu ezkero, "fulano emen
dagoala!".
Eta orrek asko lagundu'sku guri e!, ikasten, erreztasune, gure bersotarako
erreztasune eta plazan egiten dala bersolaria esan dau semiak, ba plaziak ni be egi'nau
bertsolari, plaziak ori bildur ori kendu, bestiari entzun eta norberak erantzun. Eta gero
norbera pentsatzen asi: "ño! arek olako bersoak bota dauz, da nik olakoa ez dot ondo
erantzun. Urrengorako egin bear dot, ba!", ta... or, plazatik asten da eskola bertsolari,
plazako bertsolari izateko prestetako.
- Beraz bertso-jaialdi eta txapelketetara joateko ohitura izan duzu, ez?
Bai, bai. Bizkaiko txapelketetara bai, Euskadiko Txapelketetara enaz presentatu,
ze Euskadiko Txapelketak asi zienian, orduan e... Bizkaiko txapeldunak joan biar izate
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eban eta orduan Mugartegi izan zen. Ni atian gelditu nitzan. Mugartegi eta geo Azpillaga
be bai, ta Lopategi.
- Bertsoa epaitu daitekela uste al duzu zuk?
Juzgatuen e... juzgatuen arazua olan erreza ezta, baña juezak joan biar du, juezak
joan biar du juzgatzera, egiten dabenari eman bear yako; eztau beitu biar, ori erritarra da,
ori gure parajekoa da, bestie da. Eta juezak juzgetako zuzentza egin bear du, eta zuzentza
zuzen egiten ezpadu, sarritan erriak, entzuten dauenak errua eukiten du e!, baña erriak aitu
egiten du falloa egin badu edo ez.
Oso zalla da, baña biar dan erako zuzentasuna nik esan dudan bezela egiten
ezpada, kritikak beti egongo die. Oraingo Txapelketan egon die kritika ikaragarriak!
- Eta bukatzeko eskatuko nizuke bertsolari eskolei buruz duzun eritzia.
Zuek montatu zenuten agian Euskadin sortutako lehenengo bertsolari eskola;
orain sortzen direnak ikusita, zer iruditzen zaizkizu eskolak: onak, txarrak,
kaltegarriak... Zer diozu gai horri buruz?
Nik e... bertsolari eskolak ez doaz txarto botaten. Oñ, guk sortu gendun eskolatik
eta gaurko eskolara aldea dagola, izkuntza, berbeta klasia be bai, euskera batua dala edo
bestia dala. Baña nik uste dot eskola bakoitza amar bersolari joaten badira ikasten gaurko
eskoletara, bat edo bik urteten badabe, onak urteten badabe, naikoa da. Ez eskolan dabilela
ta eztala pentsa biar "badakit nik alabe!".
Bertsolaritako lenengo jayo egin bear da eta gero berezkoa euki bear du eta gero
landu egin bear du; landu, badakizu zer dan?
- Bai, bai.
Landu egin bear du eta asko ikasi bear du. Eztu bakarrik balio norbere buruakin
ibiltea; baña norbere burubaz ta kanpora ibiltzen bada be, lelengo ori, txispa ori bie'da;
onek, gure txikiak euki eban: onek zortzi urtegaz bertsotan egite eban e...
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Nik uste dot bertsolari eskoletakoak onak daozela: Gipuzkoatik e... Mendizabal,
mutiko, mutil ona ganera ta bera bersolari ona da; Arabatik e... semia, Abel dabil eta
bersotan poliki eitten deu. Ezaitu arek e... salduko!, jatorra da, semie dalako ez baña jatorra
da; eta emetik Etxebarria ta, Santutxuko eskolakoa.
- Bertsolari eskolan txikitatik hasi behar dela ala Joserra Etxebarria ta
bezala nahiko heldua izanagatik hasi daitekela, zer uste duzu?
Egin daiteke. Lopategi txikitan etzan izan e!, gero egin zan. Lopategi gure eskolan
asi zan, nik jarritako eskolan eta Aitte Zabala Jesuitak esan eban: "Aitte Martin, ori juez
ibilte zan, sekula ezta Lopategi bertsolaria izango". Ekibokaziño ikeragarria euki eban.
Baña Lopategik ez eukan abotsik, belarriik, abotsa zakarra eta orrek ein daben
lana bere burua bertsolari izateko, ikeragarrie da: orrek egin du landu abotsa, kantatzen
ikasi, musikak ikasi eta bertsolari goi mallekoa egin da, Lopategi, badakizu?
- Bai, bai. Aizu eta euskarari lagun diezaioketela bertso eskolek uste
duzu?
Nik uste't baietz.
- Zertan?
Beitu, bertsolaria dabilen lekuan, euskera dago eta bertsolariari entzuten
euskaldunek joango dia; erdi euskaldunak be joan eingo dira, eta an beintzat bertsoak
entzuten euskeraz dagoz eta aren esakerak gogoan arten ditu, euskerazko esakerak, eta
ikasten, euskera ikasten dabilenantzako ere ori mesede ikeragarria da.
Eta len be esan dot, bertsolariendako artisterik eztagoala euskal jentia batuteko eta
euskara indartuteko. Bertsolariak, bertsolaririk egon ezpazan Euskadin nik uste dot,
euskera gaur baño beerago egongo zela. Asko da esatia "bertsolariari zor zaio euskeria";
ostabe lan egin dabenari zor dotsie, bañe bertsolariek asko egin deu.
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An dagona, nire aita, Lurdesen ogetamalau urtekin, ogetamalau urtekin an e...
pilarre baten ganetik bertsotan e... dau.
- Lurdesen bertsotan?
Bertsotan bai, Lurdesen!. Peregrinaziñoan euskaldunak, emeti e... Mateo Mujika
arek...
- A! Gasteizko apezpikua.
Gasteizkoa bai, orrekin joan zan ori ta urreko urtian ni joan nintzan beragaz,
aitarekin.
Baña aitak e... or be ikusi eben da, ebatu ta jaso eben gora ta bersotan egin biarra
eukan!
Eta Mateo Mujika zoratuta bersoak entzunta; ta Pildañ, Pildañ ezagutze ozu?
- Pildain bai.
Izlari ederragorik ez dot ikusi bera baño. Ikeragarrie!
- Eta... nola izan zen zuen bertsolari eskolaren sorrera?
Ariatzako bertsolari eskola jarri nebanian, ni nintzan bertsolaria bakarra orduen,
eta orduan e... nire koñaduak eta biok pentsa genduan ba... "ni enazen denporan, ni beste
bertsolaririk eztot uste eongo danik eta ikastola bat edo bertsolari-eskola bat jarri bear
dogu".
Eta bai, egin genduan ta taberna ori bete-beterik egote zan larunbat, zapatuetan
beti eta leen e... or semiak esan daben bezela, bertsoak batez ere ipintze zen gai bat, edozer
gauzaren ganian: "gai onen ganian lau bertso eginda ekarri datorren zapaturako".
Arek e... ekarriko ostien lau bat bertso eta Pedro Mari Aldanak, gure idazle egite
ebanak, abeslari ona zan berau, bertsolari gutxia baña abeslari ona, ta arek egite euazan
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makiñaz idatzi. Ta orrek e... idatzitakoak bakotxak abestu eta gero ondoren pareja, bi
bittara bertsotan.
Eta... nire aitaren denporan, nire aitan denporan Ariatzan bertsolariek baegozan
Ariatzan bat eta Egisabelen beste bat eta nire attitte be bai, osabia be bersolarie zan eta
baegozan bersolariak baña... nire aita il zan eta bestiek il ziran, orrek danak eta gero ni
gelditu nitzan bakarrik. Eta bakarra nitzela presenta nitzan kanpeonatora, Bizkaiko
kanpeonatora eta gero orduan, len esan dudan bezela, sortu genduan bertsolari eskola bat.
Orain pozik nago. Ariatzan eta ingurutan ainbat bertsolari dau: semiak danak dire
bertsolariak, illobak be bertsolariak dia, Lopategi be emeko semia da, emetik berrotamar
metrotara da bere baserria. Oñ baserri orren atzian txalet bat eitten dabil, beretzako; baña
bera bizi, Gernikan dao.
- Eta emakume bertsolaririk ezagutu duzu zuk?
Emakume bertsolariak, oitturarik ezta egon orain arte, baña ez egon eztirelako, ze
nik ezagutzen ditut nire amona, nire aitonari aserratuten zanian puntu biko bertsotan zelan
egiten eutsazan eta erantzute zorrotzak gañera, amonak!
Eta ezagutu neban emen Txorierregen ni lanian ibilli obra baten eta neskatille bat
bertsotan ondo itten ebana, da guk esaten genduzan: "plazara zetan ezta joaten?", da...
"plazara joango balitz, burla ingo deiyela" ta... "zergatik?", bertsotan ondo egitten ebana!
Ta garai aretan ez eban uste iñok emakumiak bertsotan egin bia'dabenik, baña ez
egon eztirelako!.
- Ohitura falta.
Oitturerik eztalako egon. Ta oraiñ, banaka, apurka apurka nik uste'ot urtengo
dabela emakumeak.
Aitak eta nik gaztañak, gaztañak irazten ta gure aitte beti lapixe eta kuadernotxue
patrikeran duela gaztañak irazten: tra-tra-tra, ta bertso bat apuntau eta aitte eta ni arratsalde
baten gaztañak irazten ibilli eta biramonean nire ama bazijoan eta gu biok geratzeala eta
geiago bakarrik batu egiñ ebazan. Ta amak esan:
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- "baña or atzoko arratsalde guztiye ta goizien e... gaur goizien berazten da ezin
eratzi?"
- ta...
"Atzoko arratsaldian
ezta gaurko goiza,
gaztañak erazten da
nago plisti-plasta,
andreia batu bala
eraztia kosta
... (pasarte hau ezin da diskatik ulertu)"
Eta amak erantzun:
"Zulango biargiña
ezetako b'ezta"
Eta bazuten emakumak... baño len esan dogun bezela, oitturarik ez.
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Josu Zelaia.
1987.eko apirilaren 6an.
- Hasteko nongoa zara, zenbat zarete familian, inguruan bertsolari eta
bertsozalerik izan duzue eta ingurune horrek zer-nolako eragina izan du
zuregan?
Bueno, ni Bidanitarra naiz eta sei anai gara familian eta... seietatik lau beintzat
bertsotan moldatzen garenak, eta bestek afizio aundikoak.
Ordun e... ne ingurugiroa esan bear dut, garai bateko txapelketak irratiz botatze
zituztenean, oiek entzute nituela, aita zanak ere ba... afizio aundie zuelako, sendi guztiak
genuen afizioa. Eta gero, ba, liburuak irakurri nituen edo beintzat belazea edo beiak
zaintzera joate nintzanean, bertso liburukin joate nintzan eta nere maixu bakarra edo
nagusienetakoa ori dela esango nuke.
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Egia esan, enauk gogoratzen baño bear bada etzekiat e... seuraski soldaduskan.
- Aldez aurretik koplarik eta ez?
Ez, bueno, ba, intentatu ta ori bai. Batez ere, nik afizio aundie nian e... ikaste

nituen bertsoak eta abestiak e... kantatzeko. Ta garai baten, ba, oai ez ainbeste baño
leenago buruz banekizkian nik, ba... etzekiat laroi, larogei bat abesti ta bertso bai, jakingo
nizkian.
Ta soldaduskan, ba, naiko giro polita euki genian e... artu genian piso bat Alkala
de Henares-en ta orduan, ba, arratsaldean atsedena jotze zuenean edo beintzat koarteletik
libratze giñagian, pisoa joate gintuan, geuen meindatxoa egin eta gero, ba... gitarrista't
bagenin, gitarra jotze zin bat, Joanjo izeneko bat, eta arek gitarra jo ta nik bertsoa kantatu,
ta orrela ibiltze gintuan.
- Baina bertso osoak ala nolabait esateko betegarriak edo nola?
Bono, aseran, aseran ba betegarrik izate'ittuk geienbat, ez?, oain gañea... osoa ere
botatze nian, moldatze niñuan osoa botatzeko aiñ.
Eta gero bertsogintza nik uste diat e... soldaduskatik etorri ezkeroz asi nitzala
batez ere bertso... bertso zaletasun ori ba... pixka bat bertsolaritzen eta gutxi o geiago
trebatzen mundu orretan.
- Bueno baino hi jaio haizen ingurugiroak izan dik eragin zuzena hi
bertsolari izateko ala etxetik kanpo bilatu duken beste giro batek garrantzi
haundiagoa izan dik?
Bueno e... nik oso guztiz sentitu diat beti, euskal giroan ibili izanda neok eta
eskola ere erderaz egin genian, garai artan ez baitzen e... euskal irakaslerik. Eta orduan, ba,
nik euskal zaletasun ori nik e... guztiz itsastu izan diat errotik baserriko giroan, ta orduan,
ba, gustatu izan zaidak bein musika doinu batzuk belarrian sartu zaizkitanean, naiko errez
gelditzen baitzaizkit musikak, ta orduan ba... musika oiekin jolastea, ezta? Da orduan, ba,
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nee jokue oi izan dek: musika... bertso'aten o abesti baten musika artu eta bertso berrie
itea.
Ta orduan ba nee denbora, au da, zaletasun aundia irratiz botatze zituzten bertso
oiek belarria, gogoratze nauk irrati kaskar aietan, belarria ondoan jarri ta irratia jan
bearrean eote giñela famili guztia.
Ta orduan, ba, ori izan duk gutxi geio... ta gero ba soldaduskan pixkat ein
genuena. Ta gero ba... soldauskatik etorri ta gero, ba... jaialdiak entzun... eta ori izan duk.
Ta taldean esan bear duk ere inguru... ingurugiroan e... errian, talde e... kuadrilla, kuadrilla
aundie oan, eta kuadrilla euskalduna, eta or ez uan faltatzen eozein afalostean edo... ez
afaria, festa joate giñanian, beti kantatzen jartze giñela. Erromerita joan eta guk ez genun
salaren bearrik!
Eta orduan nere ingurugiroa geienbat ortik etorri dek eta orrek bultzatu nitxiok;
kuadrillan geiago bagiñan gañera: nere anai bat, ta beste... Artzallus eta hauek zea eskuzesku ta aurrez-aurre jarduten giñuzean bersotan.
- Eta... hire bertsogintzan, ordutik orain arte, izan dituk aldaketak; zer
dela medio ordea? Ze gauza izan dituk inportantenak hi bertsolari egiteko?
Gauza inportantenak bertsolari egiteko?... etzekiat ba...
- Bertsogintza hobetzeko esango genikek...
Bueno, ba... pixkat jabetzea gauza auek e... egia duk e... asera batetan ta berezko
bertsolariak berezkotasuna ekartzen dik, baina asera batetan mundu guztiak ez dugu artzen
ze kriterio ta... Ta orduan, ba, gaur euneko eskolek ba orretarako aalmena emate ziguk ba...
nik zer esango diat?, ba... errimatzeko ba... famili bereiztea, kontsonanteak bereiztea;
bestela bereizte dira, baina esan nai diat kriterio batzu badaudela bai errimatzeko, bai
neurtzeko ta neurtze'na're lantzeko. Leenago jendeak istintoz egite zuena gaur teorikoki
edo teorikoki bai eta azken finean istintokin neurtu bear dana ez? Ta ori, ori azken batetan
e... landu daiteken kanpoa dela.
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Orduan, ba, pixkat ortikan zetorrek berezkoa izan bear dan bertsolaria eta, bueno,
esan nai diat malla aundi baten obetu daitekela berezko duen ori ere.
- Hik bertsoak irakurri eta idazten dituk, baina bertso saioetara,
txapelketetara eta abar joateko ohiturarik baduk?
Nik bai, al detan guztietara; txapelketa eta saio normaletara ere bai.
- Beraz jarraitu dituk azken txapelketak: Nafarroakoa, Euskadikoa eta
beste hainbeste?
Bai, malla aundi batetan bai. Nafarroakoa, azken oni dagokionez, ez diat jarraitu
azkenarte, finalekoa bakarrik entzun diat; oi esan bear diat, denbora're bear baita
denetarako!.
- Baina ohitura hori bazegok, eta uste duk hori onuragarria dela
bertsogintzarako?
Txapelketak esaten duk?
- Bai.
Bueno ba... izango bagiñake Euskalerrian ba... amar bertsolari, ziur asko eleoke
txapelketaren bearrik e!; baño, bueno, azken fiñean kalitatea obeagotu dadin dudarik gabe
e... aitortu bearra zeok aldeko edo kontrako izan, txapelketak bearrezko direla edo beintzat
beren garrantzia badutela. Orrek eztik esan nai, ba... bertsolari guztiak duten gaitasun edo
malla ori eman dezaketenik, eta askok ez dute ematen; ori egia da.
- Baina eta... bertsoa epai daiteke?
- Uf!, ori eztabaidagarria duk, baña alaz ere ba... malla aundi batetan uste diat
baietz.
- Eta zertan oinarriturik?
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Zertan oñarriturik? Bueno, ba... gaur egunian e... erabiltzen dien kriterioak bi
erata bana daittezkela uste diat: bata duk bertsoa osotasuna artzea eta bestea ba... atalka
artuaz: errima, euskera, neurria eta abar. Eta... ori ere beti ez duk zuzena izango noski, eta
dudarik gabe pertsona batetik bestea bariatuko dik baña neurri aundi batetan, eundik
larogei beintzat esango nikek, neur daitekela.
- Eta bukatzeko, bertsolari eskolei buruzko eritzia.
Iritzia?, erabat baikorra bertsolari eskolei buruzko eritzia. Oañ garbi zeukeat,
jardun gabe iñor eztela ateratzen, eta bertsolari eskolak ain zuzen ere orretan laguntzen
dutela, ez? Bakoitzak duen gaitasuna, izan dezan gaitasun ori oartarazten eta zenbat
mekanismo orretarako lantzen. Beraz, ba... badaudenetik aparte ba... geiago etor badaitez,
ba obe!
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Ernest Alkat.
Beran, 1987.eko apirilaren 5ean.
- Lehenengo galdera ingurugiroaz: nongoa zaren, zenbat zareten
familian, inguruan bertsolaririk eta bertsozalerik izan duzun eta ingurugiro
horrek zu bertsolari izateko izan duen eraginik.
Bai. Bon, erran bear dut, Ioldi deitu errian jaio nitzela, eta naiz eta danak
euskararekin, euskal zaletasunik eta gutxiago berso zaletasunik ezer ez dago erri artan,
baina familian banituen bi osaba bersotako gostoa zeukatenak eta bersoa piska bat egiten
zutenak elkartzen zirelarik. Eta ingurumen orrekin jaio naiz, eta gero txikitan, amar, amabi
urtetan sentitu nuen alako gustu bat, alako indar bat bersoa egiteko.
Bainan ez nuen inor lagunik ortara bultzatzeko, ta or gelditu nintzan zenbait urtez
mutu, eta ez nekin gero norat joan orren zabaltzeko.
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Eta gero kantari batzuri eskerrak, eta eietan Etxamendi eta Larralde bati eskerrak
bilakatu nintzen gaurko euskaltzale eta abertzalea. Eta gero piskanaka-piskanaka sartu naiz
euskaltzale eta abertzaleen mundu orretan, eta geroztik nago bersolaritza mundu ortan ere.
- Gogoan al duk lehenengo bertsoa noiz bota huen?
Lenbiziko bersoa uste det amabi urtekin bota nuela auzoko bati. Ni gordean
gelditu nintzen eta ura sukaldean zegoela berso bat bota nuen. Ori badakit.
- Eta bertsoa bera gogoratzen duk?
Ez dut gogoan, bainan aren pentzetik pasa biar ginuen eskolarat joateko, eta aren
pentzean belar basa bazegoen ola baino geiago ta olako zerbait bota nuela badakit.
- Garai hartatik hona hire bertsogintzan aldaketak egon direla uste duk?
Eta egon badira, ze aldaketa?
Aldakuntzak, gauz guzietan bezela izan dira nere bersolaritzan. Ni nago, ez naiz
baitaezpa txapelketako bersolaria; ni nago tabernako bersolari bat, maainguruan ziri batzu
sartu ta ola nago. Ni oso estu ta larri ibiltze naiz txapelketa batean, baina badakit txapelketa
ere bearrezkoa dela nork bere buruaren neurtzeko eta besteen neurtzeko ere.
- Baina nahiz eta mahai-inguruko bertsolaria izan, bertsoak idazteko
ohiturarik baduk?
Idaztea bersuen izigarri maite dut, eta ez dut nai bezinbat idazten. Erran dezaket
kantatzea baino maiteago dutala idaztea; baina idazteko bear da astia, eta bear da asmoa
argitu, eta ortan pena txiki bat badaukat. Nik naiago nuke mila ta mila gai banuzke
idazteko, baina astirik ez daukat. Bear bada egun batean...
Gero bersolaria gaztea da, bersolaritza bakarrik daukalarik gogoan; gero familia
asten duzu umeak izaiten; gero bizi zaren kezkak ere or dira, eta oiek piska bat trabatzen
dute bersolaritza ere. Neure ustez bersolaria ona izaiten da gazte-gaztean eta gero, bere
kezka andienak pasa eta. Ta ni bien tartean nago ta alanik ere zerbait egiterat saiatzen naiz.
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- Eta besteek idazten dutena, bertsoak irakurtzen zalea haiz?
Ez. Erran bear dut, bersoak entzutea izigarri maitea dut eta zintetarik ere, baina
bersoa irakurtzeak ez dit ezer emaiten. Txapelketako liburua ere eskuratu ta ango bersuak
ez dit ezer emaiten.
Entzuteak beren soinuarekin ta ura maite dut izugarri. Idaztea ez dut ain maite,
irakurtzea, barkatu.
- Baina besteen jaialdietara eta txapelketetara joatea bai, ezta?
Bai, eta erran bear dut ere, naiz ta baditutan orai ere Txapelketa Nagusian parte
artzen dutenak eta baditut, nere Jainkoak sar nezake, izugarri maite ditutanak, eta
iparraldean dut Xalbador zena. Mattin zena ere izugarri maite nuen, baina Xalbador zena
kantuz ari zelarik, nere maietafonarekin an nitzan betiro grabatzeko, eta ori etzuan maite
berak. Beraz, ni bersolaritzara nau Xalbadorrek, eta Xalbadorren bersu bakoitzak zerbait
irakatsi nau.
- Orain arteko txapelketak jarraitu dituzu beraz, Nafarroakoa eta...?
Bai, bai, dana segitu dut bai.
- Uste duk bertsoa epai daitekela?
Bai, bersua epai ditake. Gero erran biar dut, bersua egiten baino zailago dela
bersu baten epaitzea. Baditu milla gauza: doñua, gaian egotea, rima, dena baida epaitzeko,
eta bersulari batek bersua bota ta ura zuzen epaitzea lan zalla dago.
- Eta bukatzeko, ze eritzi duk bertso eskolei buruz?
Bersolari eskolak oso bearrezkoak daude. Iparraldean ere sortuak dira ta
Iparraldean sortuko diren bersolariak, ikastolatik eta bersolaritza irakasten den tokitatik
aterako dira. Bersua ere landu egin bear da, bertze edozer gauza bezela. Kiroletan ere
igual-igual da: bear da landu.

298

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eta guk, gu gira errikoiak, gure kultura txikiarekin bersotan ari girenak, baina
datorren urtetan etorriko dira kultura duten bertsolariak, Amuritza ateratu zen bezela, bertze
gazteak etorriko dira. Eta aurtengo Nafarroako txapelketan ere bi gazte atera dira finalera
eta oiek ere bidea eginen daukate. Eta oi kutsu bat izan bear da bertze gazteentzako ere.
Beste kiroletan norbaiti buruz joaten da umea eta gaztea, eta bertsolaritzan ere ola-ola
izango da. Eta ez dut uste emendi aurrerat bersolari soilik izango den; bersolaritza izanen
da, bai euskara ta Euskalerria biotzetik sentituko dituenak eta bere mingañez mundu
zabalerat aterako dauzkana.

Bertsolariak mintzo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 299

Mixel Aire "Xalbador".
Beran, 1987.eko apirilaren 5ean.
- Lehenengo galdera izango litzateke piska bat zure ohiturak jakiteko:
nongoa zaren, zure familian zenbat zareten, inguruan zein bertsolari
garrantzitsu izan dituzun, zure aita kontutan izanik, bertsozaletasunik izan den
zure inguruan, eta zu bertsolari izateko eraginik izan duen ingurugiro horrek.
Bai, or e... galdetu dituzun guziak ez dakit gogoan atxeki ditutan, baina galdetu
duzu nongoa nitzan, Urepelen jaioa naiz. Xalbador baserrian; Xalbador zen nere aita.
Baserri artan jaioa, eta gero bersolari giroan edo nola ibili nizan: ttipi-ttipitik oso
bersozalea izan naiz, ez dakit aita bersolaria zelakoz edo zertako zen... eztut uste bate aita
bersolarie zelakoz zela ola bersozalea izate ori, eta ttipi-ttipitik.
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Orduan etziren oai diren moduak eta urruti ta joaiteko, baina ni Urepelgoa, auzo-erria Aldude zen, eta Alduden egiten zen kasik urte guziz, urte guziz ez bazen egiten ere,
kasik beti urtean berso saio bat. Eta etortzen ziren arat Uztapide ta... oso berso saio onak
egiten ziren Alduden, benetako, nik uste urteko egunik andiena, Aldudeko berso saio uraxe
izaten zen.
Eta... olaxe bersozalea oza'naiz beti ta...
- Gogoan al duzu lehenengo bertsoa noiz bota zenuen?
Bai, ostatuan asiko ginen an, aita ta... erriko festa o zerbaitetan da ai zirenean eta...
Bertzenaz leenengo bersoa ni ooitzen naiz noiz bota nuen: arreba gazteenaren lenen
komunioko egunian bota nuen etxean. Eta izango nituan orduan ogeitabi urte; arreba
zaarrenak, arreba gazteenak amabi urte, aren komunionea, eta nik amar geiago dauzkat;
aren komunioneko eunian.
- Eta bota zenuen bertsoa gogoan daukazu?
Bai, bai, pentsatzen egon nintzan eta... istant bat eta... gogoan det berso ura bai.
- Eta zuk uste al duzu garai hartako zure bertsogintzak aldaketarik izan
duela?
Ba aundirik ez, aundirik ez du izaten aal. Ta neriak ta bertzenak ere, bersolaria
asten denien bersoka ta geroago, bono, trebatzeak balio du asko, ta neurrietan eta ibiltzeko,
xuxenago trebatziak asko balio du, bainan nik ikusi dut ori aitaren liburuak edo aitaren
bersoak irakurriz, aitak aste astetik egin zituen bersoak, esanaia, bersoek esanaia
berdintsua zen: astetik eta gerora ezta aldatzen asko. Gero teknika aldetik eta egiten xuxen
eta ikasten da e!, baina bersolariari biotza etzaio mintzo, ura ogei urtetan da iruroi urtetan
berdin da, ura ezta aldatzen.
- Zuk zeuk bertsoak idazteko ohiturarik badaukazu?
Bai, idatzi ditut nik bersoak bainan gutti e!, oso gutti. Beti...
- Norbaitek eskatuta ala zuk zeuk zeure gustoz?
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Bai, eskatuta, eskatuta bai. Ameriketan nintzelarik idatzi nituen bersoak. Eskatu...
Azkainen dagoen lekuko nausiak, ilda dago e gazoa, ta arek eskatu, bizkaitar gizon bat
bazen an ta joan zen gizon ori arrantzara eta arrai batek lotuta amua kendu zion eskutik;
beno eskutik etzion kendu, bainan gero guk ola esan ginuen. Amua utzi ta asi zen zigarreta
biltzen, erretzeko, tabakoarekin ta atzian arraia lotuta eramantzion ta gai polita zen, ta
orduan nausiak bersoak jarri nitzan ta jarri nitzan ta aiexek!
Gero beste..., geiago ere jarri ditut, ola norbaitek galdetuta.
- Eta besteek egindako bertsoak irakurtzeko ohiturarik baduzu,
irakurtzen duzu?
Bai, gutxi irakurtzen det e!, gutxi irakurtzen det eta ortan badet eta... nekatzen
naiz, bixtarentzako...
- Jaialditara gehiago joango zara behar bada, ezta?
Bai, bai, ori're naiko eztet egiten; oai nolabait berso kantatzen ez badet joan bear,
gutxi joaiten naiz; maite det asko baina...
- Beste bertsolari askok ere horixe esan didate: beraiek ez badute kantatu
behar, besteen kantuak entzutera joateko ohiturarik ez dutela.
Nik maite dut, e!
- Bai?
Bai, bai, bai. Eta al detala, gutxitan izaten da, baina joaiten naizela besteen
entzutera, oso goxo zait.
- Eta azken txapelketak jarraitu al dituzu: Euskadikoa, Nafarroakoa...?
Bai, bai, eta... bono... omenaldi ortara, urte guziz egiten den ortara, aurten
Azpillagarena izan den bezala, omenaldi oietara, ene lanean garai artan asko lan izaten
delakoz, ezin joana izaten det. Beti penarekin egoiten naiz. Joan den urtian berso bat
idatzita igorri nuen Etxeberriarentzako ta... baina bersoa eraman bear zuena ere ezin joan
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zen, egun artan joango zuen ta ezin joan ta... bainan joaiten aal izanez, oiek eta leenago
bertze batek ere ola solasak ibili, olako egunaz, oai galdetze dituzu zuk, eta Emil Larrek
esan zidan oiek bersotan ikasteko edo trebatzeko superrak zirala, egun oiek; asko balio
dute, aal bada, egun oietan entzutera joaitia. Ba... noiznai ere, eta edozein berso saioetan ere
eta bersolariek ez leen mailakoak izanda ere; ori... gure aitak erran zuan bein bersolari bati
len maila baino beraxago, bersolari ona zen e!, badakit nor den da guzi, ila da baino, ta...
Xalto zena, ta aita baserrian izaki ta Xalto bersokalari, nonbait zenbait plazatan ta Baserri
Xaltoren entzuten edo, eta aitak esanta, ta koño zu ori olako ardurarekin olako entzuten
egotea eder zitzaiola edo, ta Baserrik esan, ez etzuen esan nai Baserrik Xalto txarra zela, e!,
bainan e... esateko manera ta Baserrik esan:
- "txarrenetik ere zerbait ikasten da!"
- Egia; orain galdera zuzenago eta zentzu horretan zailagoa: bertsoa
epaitu daitekela uste duzu?
Bai, eztakit, or badaude bat baino geio, eztakit zenbat ziren sei edo ta eztute denek
berdin egiten or, eta epaitu, epaitu, eztut uste epaitu... Bueno bainan...
- Epaitzekotan, zertan oinarrituko zenuke zuk epaiketa?
Bueno, neurrian eta riman leenik eta gero... bueno, leenik ez, leenik zer esaten
den; aita zanak esaten zuen ori ta bai Baserrik ere: ez zuela bear bersolariak itz askorekin
gauza gutxi esan, bear zuela itz gutxirekin asko esan. Leenbiziko gauza, bearrezkona ori
da, esatea zerbait, ta gero bear den bezala esatea; ala esaten bada, zerbait ongi esaten bada,
ura da berso onaren egitea.
- Eta bukatzeko eskatuko nizuke bertso eskolei buruz duzun eritzia.
Bai, oso ona. Nik ezin dut, enaiz sekula ibili ta oso ona da trebatzeko ori, baldin
badu berez zaletasuna, eskoletan trebatuz ikusi dira oinbeste bersolari or oso trebeak eta
bersoa egiten dute oso errezki eta gero... ez duenak, trebetasunik ez duenak, berez ez du
balio ura joan dadin ikastolara, baino zaletasuna duenak eta eskolan ibiliz, asko balio do.
- Besterik ez eta eskerrik asko erantzuteagatik.

III. BERTSO ESKOLAK
ETA
ESKOLA
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BERTSOGINTZAREN ESKOLARIZAZIOA

Izenburuak garbi adierazten duenez, ez dugu honetan bertsolari-eskoletaz (helburu
aldetik) ez eta helduen eskolei buruz (eremua adina izanik) jardungo.
Lan honen tankera zehatza alde honetan ere mantendu nahirik, hauxe aipatu
beharra dago:
A) Zerrendatu eta aztertu izan nahi ditugula, gaur egun zenbat O.H.O. mailako
bertso-eskola dauden Euskal Herrian, horrela, dikotomia Eskolarra eta Eskolarra ez den
Hezkuntza argiago azal dadin.
B) Bertso-eskolak diogu, zeren eta guzti hauen xedea ez ohi bait da bertsolariak
egitea, bertsoaren mundua erakutsi eta, behar den neurrian, zaletzea baizik.
Ez dugu, hala eta guztiz ere, bertsolari-eskolen historia egin nahi. Gauzaturik
gabeko ekarpen garrantzitsu horri erantzuna eman beharko diogu, baina ez oraingoz,
hemen eta horrela.
Jarrai gakizkioke zenbait bertsolari-belaunaldiri, bere egunean P. Xarriton-ek egin
zuen legez1, edo monografiei ekin (Muxika-ko Ajuriatarren eskola, Almen ikastolari

1 Xarriton, P., "Hazparneko bertsolari eskola ez-formalaz". Bertsolaritza, Formarik gabeko heziketa
liburuan. E.H.U.ko H.E.Z.I., Bilbo, 1983, 45-56. orr.
"Hazparneko hiru pertsulari Bordaxuritarrak". Iker-2, Bilbo, 1983, 667-682. orr.
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buruz,
Santutxu-ko eskola eta abar2), edota honetaz dagoen textugintza ikertu3 edo gai honek
eskeintzen dizkigun beste mila ahalbide aztertu, baina ez dira horiek lan honen zereginak.
Aitzitik, eskolaturik dagoen hezkuntza batetan bertsoak irakasteko-ikasteko zernolako praktikak eramaten diren da jakin nahi duguna.
Horrela, bi motako hezi-praktika konparatzerik izango dugu. Alde batetik, guztiz
eskolaz kanpokoak, eta bestetik, eskolako ordutegian erabat txertaturik daudenak.
Honetarako luze hitzegin dugu herrialde bakoitzeko arduradun-liberatuarekin.
Kronologikoki, hauekin:
- Mikel Mendizabal (Gipuzkoa)
- Jon Lopategi (Bizkaia)
- Abel Enbeita (Araba)
- Lontxo Aburuza (Nafarroa)
- Aita Santos (Iparraldea)
Datu ugari jaso arren, hemen eskaintzen dena hauxe da, urte honetan ikastoletako
arduradunek eman digutena. Beraz, hartu nahi izan dugun informazioa zuzena izan da, eta
"nahi" diogu zeren eta kasu batzutan interes ezak edo jarrera ezezkorrak ere "nahi hori"
galerazi bait digute.
Datuak jasotzeko prozedura, hauxe izan da:
2 Zerbait egiten ari da ildo honetatik Zorroagako Filosofi eta Hezkuntz Zientzien Fakultatea. Aipa
daitezke:
Madariaga, Mari Joxe - Martin, Mari Paz. "Bertsolaritzaren Didaktika" Didaktika Aplikaturako (5.
mailan) lana.
Ibabe, M -Urkiola, M. "El bertsolarismo" Hezkuntzaren Historiarako (3. mailan) lana.
3 Amuriza, Xabier. Bertsolaritza 1 (hitzaren kirol nazionala).
Amuriza, Xabier. Bertsolaritza 2 (hiztegi errimatua). A.E.K., Bilbo, 1981.
Amuriza, Xabier. Zu ere bertsolari. Elkar-AEK, Donostia, 1982.
Dorronsoro, Joanito. Bertsotan. G.I.E., Donostia, 1981.
Irakaslearentzako gidaliburua. GIE, Donostia, 1981.
Mendiburu, J.P. Bertsutan ariz ikasten. Bertsulari lagunak, Bayona, 1984.
Bertsularien lagunak. Zahar hitz-zuhur hitz. Bayona, 1984
Zelaia, Josu. Bertsoz bertso 1. Elkar, Donostia, 1985.
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- 1985/86 ikasturtea bukatu baino lehenago, herrialdeetako arduradunek esandako
ikastola guztietara (bertso-eskola zutenetara, alegia) lehenengo galdekizuna bidali.
- 1986/87 ikasturtearen haseran erantzun ez zutenei, berriro ere, beste guttun baten
bidez geure ikerketaren berri azal erazi eta galdekizun berbera birbidali.
- 1987. urteko hasieratik, telefonoz, erantzuna igorri ez zigutenei hotsegin eta,
berriz eskatu.
- 1987. urteko bigarren hiruhilabetekoa bukatzear zegoelarik, telefonoa dela medio,
behar genituen datuak eskuratzen saiatu.
Honetaz, jarraian azalduko diren zehazkizunak une honetan eskoletan eta bertsoei
buruz garatzen ari den lanaren alde bat izan daiteke, baina edonolaz ere, honako ikerketan
parte hartzeko borondaterik erakutsi dutenak ditugu.
Goazen, bada, lortutako emaitzak ikertzera. Horrela, jarraian, bertsozko biderako
praktika hezigarri askea eta hezkuntz praktika formala alderatzerik izango ditugu.
A) Eskola guztiak taldeka antolatzen dira. Talde-lan hau izan daiteke erantzunetan
gehien azpimarratzen den ezaugarria. Honekin batera eta ekonomiazko erizpide bat
alboraturik utzita, hezkuntza eskolarraren konstante argienetariko bat4 berregiten da
historikoki.
B) Lekune propioa dute, non jende guztia elkartzen den. Ikastolatik kanpo jarduten
bada ere, espazioaren erreferentzia ukaezinezkoa da, eta gehienetan gainera, ia beti leku
berdina dateke. Hau da, ez dute eskola emateko tokirik aldatzen.
D) Denboraren jarioa erabat pautaturik azaltzen da. Hainbat saio egiten da eta
bakoitzean, aldez aurretik, denbora banaturik dator ariketen arauera. Ordutegia da, jakina,
irakaskuntza formalaren azalpen ezaugarrienetariko bat5.

4 Quintilianok berak taldeko irakaskuntzan kokatzen zuen eskolaren oinarria. Ikus Quintiliano, M.F.
Instituciones oratorias 1. Hernando Argitaletxea, Madrid, 1942. II. tomoa, 40. orrialdean.
5 Gogora ekarri "Mendebaldeko kulturaren barrengo gatazka eta idazkeraren eskola" atalaren 2.2.2.puntua: Eskolaren giza, materiazko eta sinboloen espazioa.
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E) Bakoitzaren zeregina argi eta garbi agertzen zaigu. Hau da, nortzu diren
arduradunak (irakasleak) eta nortzu ikasleak. Ematen diren datuetan oinarriturik, bi errolak
erabat eskolarrak direla6 ere esan liteke.
F) Helburuak ez dira soil-soilik bertsolari egitea edota bertsoaren mundua ezagutu
araztea. Haien ondoan hemengo historiaz zenbait datu adierazi, euskara landu, memoria
bilakatu eta abar planteatzen dira7.
G) Nahiz eta bertsoak aditu eta sorta-zaharrak bururatu, abiapuntua idazkeran
dago, textugintzan eta izkribu-ariketen bidez.
H) Bertsoa bere alde ezberdinetatik hasten da ikasten (errimak, neurria, doinua eta
beste), osagai bakoitzari lanketa berezia emanez.
Edonolaz ere, eta lehen esan bezala, jarraian eskeintzen diren bertso-eskolei
buruzko datuak hartutako erantzunen bidez osatuta daude.
Jakiteko, bestalde, bertso-eskola bakoitzak zer-nolako galdekizuna jaso eta bete
ahal zuen oraingo honetan, eta eranskin gisara, bidalitako eskutitzaren kopia eskaintzen
dut.

6 Shmid, J.R. El maestro compañero y la pedagogia libertaria. Fontanella, Barcelona, 1976.
Maixua eta ikasleen funtzioak historikoki oso era ezberdinez agertzen badira ere, bertso-eskoletan
duguna, dudarik gabe, klasikotzat jo daiteke. Hau da, jakintzaren jabe dena eta guztiz ez-jakitun gisa
kontsideratuta daudenak. Gehiago sakontzeko:
Myers, E.D. La educación en la prespectiva de la historia. Fondo de Cultura Económica, Mexico,
1978.
7 Honetarako argibide egokiena, J. Dorronsororen "Bertsotan: Irakaslearentzako gidaliburua" dugu, zeinean
zehazten diren ariketen artean zer-nolako asignaturak landu eta nola. Adibidez: Ariketa (15. orr.):
Bertsoan azaldutako hitzak banaka-banaka aztertu...
badaki (aditza)
basati (adj.)
jaki (izen)
azpi ( ?)
azti (adj.-adb.)
17. orr. Eritzi kritikoa lantzen.
19. orr. Ahozkatzen.
22. orr. Hizkuntza aldetik ariketak.
25. orr. Textu azterketa.
34. orr. Eszenifikatzen.
35. orr. Historia-Geografia aldetik ariketak ... eta abar.
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ERANSKINA

Adiskide hori, kaixo!.
Agian bertsozaleok elkar ezagutzen dugulako, gutun hauxe eskura bide duzu.
Badakigu ikasturte honetan eta, beharbada, azken ikasturte hauetan ere bertsoeskolen mugimenduan murgilduta ibili zarela nolabait.
Sasoi hauetan, kurtsoa bera bukatzen ari denean, bertso-txapelketa gehienak
aspaldidanik gogora pasa diren bitartean, balantze egiteko garaia heltzen ari da.
Guk ebaluazioarekin batera ez dugu joan nahi, noski. Alde batetik ez baikara nor
inori ezer esateko, baina fundamentalki jasaleak edo ikasleak, nonbait baldin badaude, geu
gauzkazue asuntu honetarako.
Eta jasaleak diogu, zeuek bertso-eskoletan izan dituzuen historia, esperientzia,
metodologia eta guzti hori jaso nahiko genituelako.
Bertso eskolek eduki duten arrakasta dela eta PEDAGOGIAREN ikuspegitik
ikertzea erabaki dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Pedagogia Sistematikoaren
Departamentuko batzuk.
Horregatik zeure laguntza eskatzera ausartuko ginateke, eta konkretuki, zeuen
BERTSOLARI-ESKOLAREN DESKRIPZIOA guri bidaltzea eskatuko genizueke.
Behar bada zeuen lana errazteko, honako fitxa hau segi dezakezue:
BERTSOLARI ESKOLA (Nongoa).
- Zuzenbidea.
- Noiztik funtzionatzen?
- Zergatik hasi?
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- Arduradunik? Zein? Zeintzu?
- Zenbat partaide? Zenbat mailatan?
- Bilkurek zer periorizitate dute?
- Ordutegia zehaztu
- Bilkura bakoitzean zer egiten da?
- Nola hasten da bertsoa gauzatzen?
- Zer egiten da bertsoa hobetzeko?
- Ba al duzue bertsolari-bertsozalerik inguruan?
- Eskolen arteko txapelketetan parte hartu al duzue?
- Euskadiko edo beste motatako txapelketen berri ezagutu eta erabili al duzue?
- Nola erabiltzen dituzue bertso-zaharrak?
- Eta bertsolaritzaren historia?
- Bertsolaritzaren praktikak ba al du ikasketaren prozesuan eraginik? Zertan?

Dakusazunez, bertsolari-eskolaren historia eta deskripzioa eskatzen da, beraz goian
azaltzen den fitxa ez da preziso zehatz-mehatz betetzea. Ezagutu nahi dena, hauxe da:
Euskal Herrian zer eskolak funtzionatzen ari diren, zer-nolako esperientziaz eta zer
metodologiaz baliatuz.
Horretarako eta, atrebentzia bada ere, zuzendu dizuegu eskutitz hau.
Bai bidaltzeko, baita edozein gauza argitzeko ere, jo zuzenbide honetara:
FITO RODRIGUEZ BORNAETXEA
LATXAGA-ENEA
ALDAKONEA z/g.
20012 DONOSTIA
Tfnoa. 289267
Aldez aurretik esker onez, agur t'erdi.
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ARABAKO BERTSO-ESKOLAK

AMURRIOko eskola
Sorrera
Orain dela lau urte, 1983.ean. Araia-ko eskolaren arrakastaren ondorioz sortua.
Partaide kopurua, mailak eta arduradunak
Maila bakar batean 15 neska-mutil, Serapio Lopez eta Josu Aldama arduradun
direla.

ARAIAko eskola
Sorrera
Gasteizko eskolarekin batera, asmo berdinez eta Udako Euskal Unibertsitatearen
eraginez sortua.
Bilkuren periodizitatea
Ostiralero arratseko 8retatik 10etara.

ARAMAIOko eskola
Sorrera
Orain dela lau urte, 1983.ean. Amurrio-koa bezalaxe, Araia-ko eskolaren
arrakastaren ondorioz sortua.
Partaide kopurua, mailak eta arduradunak
12 gazte maila bakar batean, Jon Andoni Axpe eta Izarzelaia arduradun direla.
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Sorreraren zergatiak eta helburuak berdinak dira eskola guzti horietan, hau da,
euskaldun giro bat sortu eta euskara sakondu.
Bilkuretan egiten dena
Lehen ikasturtean liburu-lana batez ere, hau da, bertso zaharrak abestu, Xabier
Amuritza-ren bertso-lanak aztertu eta koplak idatzi. Dena humore eta giro onez, sagardo
eta afariak bitarteko izanik. Ikasturte amaierarako, gehienak bapatean kantatzeko gai ziren.
Bigarren ikasturtean lotsa kendu eta nonahi bertsoak kantatzeko gai izatea lortu
zen.
Txapelketetan partaidetza
1983.ean Mungian ospatu zen eskolen arteko bertsolari-txapelketan, lau arabar
partaide, bi Gasteiz-ko eskolatik eta beste bi Araia-kotik.
Arabako Lehen Bertsolari Txapelketa ere urte honetan antolatu zen, 16 bertsolarik
parte hartuaz.
Azken Euskadiko Txapelketa nagusian bost arabarrek parte hartu dute.

GASTEIZko bertso-eskola
Sorrera
Orain dela bost urte, 1982.ean.
Sorreraren zergatiak eta helburuak
Gaiaz interesaturiko gazte-talde bat mugitu zen, euskaldun inguru eta giro bat
sortu nahirik alde batetik, eta gehienak euskaldun berriak izanik, euskara sakontzeko,
bestetik.
Partaide kopurua, mailak eta arduradunak
Bi maila. Lehen mailan 15 neska-mutil Abel Enbeita-ren gidaritzapean.
Bigarrenean, berriz, 12 neska-mutil Xabier Riko-rekin.
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Bilkuren periodizitatea
Ostegunero arratseko 8retatik 10etara.

LAUDIOko eskola
Sorrera
Orain dela bost urte, 1982.ean
Partaide kopurua, mailak eta arduradunak
Hiru maila:
Lehen mailan 12 neska-mutil. Arduradunak, Abel Enbeita eta Trino Azkoitia.
Bigarren mailan 10 neska-mutil. Arduraduna, Juanjo Respalditza.
Hirugarren mailan 40 ume. Arduraduna Peli Pagazartuondua.
Bilkuren periodizitatea
Ostiralero, arratseko 8etatik 10etara.
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BIZKAIKO BERTSO-ESKOLAK

DURANGOko Kurutziaga ikastola
Zuzenbidea: Kurutziaga ikastola. Bruno Maurizio Zabala, 11. Durango.
Noiztik
Duela hiru urte hasi ziren. Horretarako, irakasleak astean behin Lopategi-rekin
elkartu eta beronek klaseetan erabiltzeko material bat banatzen zien.
Zergatik hasi eta helburuak
Bertsolaritza eskola baino gehiago, Kurutziaga ikastolakoek euskararen
irakaskuntzaren barruan beste ekintza bat bezala hartu dute eta asmoa ez da bertsolariak
ateratzea, bertsoa eta bertsogintza ikasle guztiekin lantzea baizik.
Metodologia
Gela bakoitzean denbora bat ematen zaio bertsolaritzari, euskara klasearen
barruan. Bertan kopla txiki eta haundiekin hasiz, zortzikoak osatzera pasatzen dira.
Gela osoaren ekintza izatean, nahiko mugatuta aurkitzen dira denboraz.
Bertsoak egiteaz batera, doinuak ikasteari ekiten diote, bertso zaharrak eta ez hain
zaharrak erabiliz.
Txapelketetan partaidetza
Orain arte, Lopategi-k berak eramaten zuen talde baten ardura, klaseetatik kanpo,
astero ordu batez. Iazko txapelketara talde horretakoak joan ziren. Aurten, ordea, iazko
talde hori Lopategi-rekin beste ikastetxe batetan biltzen denez, ezin izan da talde berririk
sortu. Beraz, aurtengo txapelketako partaidetza aidean dago.
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GALDAKAOko Bertso-eskola
Zuzenbidea: Gandasegi eskolak. Galdakao.
Noiztik
84/85 ikasturtetik.
Zergatik hasi, helburuak
1) Giroa euskaldundu.
2) O.H.O. amaitzen dutenei jarraitzeko aukera bat eskeini (O.H.O.-n eskola
batzutan bertsolaritza lantzen bait da).
3) Zaletasuna bultzatu.
4) Kultura landu.
5) Euskara landu eta bultzatu.
6) Herriko kultur talde euskaldun bezala agertu.
7) Gaitasuna duenari laguntza eman.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Kepa Urrutikoetxea, Mungi-ko bertsolaria, da irakaslea. Ikasleak, berriz, 13, bi
taldetan banatuak:
a) Bapatean egiten dutenak.
b) Bapatean eta jarraian botatzeko gai ez direnak.
Bilkurak ostegunero 7etatik 8'30etara izaten dira.
Metodologia
1) Denak batera abestu; bertso zaharrak kantatu; doinu eta bertso berriak ikasi;
memoria landu.
2) Sarritan, denak batera puntura. Bestela talde bitan banatu:
a.- Bapatean aritzen direnak: bertsoak botatzen dituzte.
b.- Bapatean aritzen ez direnak: ariketak egiten dituzte:
- koplak
- puntua emanda
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- oinak emanda ...
Pentsatzeko denbora emanda egiten dituzte bertsoak, ia beti ahoz, ezer idatzi gabe.
Ingurunearen eragina
Galdakaon bertso-eskolan dabilen bertsolari beterano bat dago: Faustino
Etxebarria.
Txapelketetako partaidetza
Azken txapelketa nagusian irakaslea Mungian aurkeztu bazen ere, ikasleek ez
dute inoiz inon parte hartu. Hala ere, txapelketa guztiak arretaz jarraitzen dituzte.

GALDAKAOko Eguzkibegi ikastola
Zuzenbidea: Eguzkibegi ikastola. Egia auzoa 12. Galdakao.
Partaideak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Beren borondatez nahi dutenak, 7. eta 8. mailakoak beti ere, ordu betez banatu eta
aparteko bi talde osatzen dituzte. Aurten 9 eta 10 ume dabiltza 7. eta 8. mailetan, bapateko
bertsolaritza lantzen.
Metodologia
Ordu hau haurren gustokoa izan behar dela pentsatzen dutenez, nahiko
metodologi askea erabiltzen dute.
Egiten diren lanak hauexek dira:
- Bertsoak entzun.
- Bertsoak abestu.
- Doinuak ikasi.
- Ariketak egin.
- Koplak.
- Antzerki txikiak; bertsoak antzeztu alegia.
- Bertsoak idatzi..
- Jaialdiak antolatu, parte hartu ...
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Txapelketetan izandako partaidetza
Jaialdiez gain Bizkaiko txapelketan ere parte hartu dute.

GALDAKAOko Bertso-eskola (II)
Zuzenbidea: Gandasegi eskolak. Galdakao.
Noiztik
84/85 ikasturtetik.
Zergatik hasi, helburuak
1) Giroa euskaldundu.
2) O.H.O. amaitzen dutenei jarraitzeko aukera bat eskeini (O.H.O.-n eskola
batzutan bertsolaritza lantzen bait da).
3) Zaletasuna bultzatu.
4) Kultura landu.
5) Euskara landu eta bultzatu.
6) Herriko kultur talde euskaldun bezala agertu.
7) Gaitasuna duenari laguntza eman.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Kepa Urrutikoetxea, Mungiko bertsolaria, da irakaslea. Ikasleak berriz 13, bi
taldetan banatuak:
a) Bapatean egiten dutenak.
b) Bapatean eta jarraian botatzeko gai ez direnak.
Bilkurak ostegunero 7etatik 8'30etara izaten dira.
Metodologia
1) Denak batera abestu; bertso zaharrak kantatu; doinu eta bertso berriak ikasi;
memoria landu.
2) Sarritan, denak batera puntura. Bestela, talde bitan banatuta:
a.- Bapatean aritzen direnak: bertsoak botatzen dituzte.
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b.- Bapatean aritzen ez direnak: ariketak egiten dituzte:
- koplak
- puntua emanda
- oinak emanda ...
Pentsatzeko denbora emanda egiten dituzte bertsoak, ia beti ahoz, ezer idatzi gabe.
Ingurunearen eragina
Galdakaon bertso-eskolan dabilen bertsolari beterano bat dago: Faustino
Etxebarria.
Txapelketetako partaidetza
Irakaslea azken txapelketa nagusian, Mungian, aurkeztu bazen ere, ikasleek ez
dute inoiz inon parte hartu. Hala ere, txapelketa guztiak arretaz jarraitzen dituzte.

GALLARTAko Etorkizuna ikastola
Zuzenbidea: Etorkizuna ikastola. Gallarta.
Noiztik
Orain hiru urte, hau da, 84/85 ikasturtean, Lopategi Bizkaian barrena ikastolaz
ikastola dabilenetik hasita.
Zergatik hasi ziren
1) Herri mailan kultur ekintzak zabaltzeko.
2) Euskarari beste tresna bat eskaintzeko.
3) Bihar edo etzi han bertso-eskola bat sortzeko.
Baina asmoak asmo, zeren herrian gaur egun bertsoak entzuteko publikorik ez
bait dago.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduradun bezala Manuel Roy Hermosilla dago, eta maisu Lopategi.

320

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hamabi bat partaide dira: horietatik bi bapatean bertsoak kantatzeko gai dira, hiru
urte bait daramatzate lanean. Beste hamarrek, aurten hasi berriak direnez, ozta ozta egiten
dituzte bertso paperak.
Bilkurak asteazkenero ordu erdikoak izaten dira: 4'30etatik 5ak arte.
Aurten, beste ikastola eta eskola publiko batzutan egiteko, 5 saio antolatuak
dituzte.
Metodologia
Bertso-paperak betetzen dituzte ariketa moduan.
Ingurunearen azterketa
Ingurunean ez dago ez bertsolaririk, ez euskararik ere.
Txapelketetan partaidetza
Txapelketetan parte hartu dute.
Bertsolaritzaren eragina ikasketa-prozesuan
Irudimena eta idazmena lantzeko tresna da.

GERNIKAko San Fidel ikastola
Zuzenbidea: San Fidel ikastola. Carlos Gangoiti, 11. Gernika.
Noiztik
Bertsolaritza gaia duela lau urte, 83/84 ikasturtean, hasi zen sartzen ikastolan.
Duela hiru urte, ordea, bertsolaritza haurrei irakasten.
Zergatik hasi eta helburuak
Ikastola eta eskoletan bertso arloan zegoen hutsunea betetzeko helburuaz hasi
ziren.
Hartutako bideari jarraituz gero, aurrera begira bi helburu hauek agertzen zaizkie:
1) Euskal kopla eta bertsoen doinu eta teknikak landu.
2) Bapatean bertsotan aritzeko moduko talde bat sortu.
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Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Hasiera batean bertsolaritzako plan hau, Bizkaiko ikastoletako bertso-sailaz
arduratuko ziren irakasleengan geratu zen, koordinazio lana Jon Lopategi-ren esku utzirik.
Lehenengotan, goi mailako gela batean hasi ziren lantzen. Gero, eta oraingoz
behintzat, 7. eta 8.eko talde bitan eta 6. mailako talde batean ere ematen hasiak dira.
Talde bakoitzak astean ordu betez lantzen du bertsolaritza.
Astean behin eskualdeko arduradunak bildu eta Lopategi-rengandik astean zehar
lantzeko materiala prestatzen eta jasotzen dute. Hori izango da bakoitzak bere eskolan
emango duena.
Metodologia
1) Euskal kopla eta bertsoak abesten eta ikasten dituzte, doinu berriak ikasiz.
2) Bertsoak zein motatakoak diren aztertu.
3) Koplak eta bertsoak idatziz egiteko teknika landu.
4) Ariketak egin.
Bertsolaritza ematen den gela bakoitzetik, talde txiki bat sortuta dago, eta beraien
eginkizuna zera da: irakasleak ematen dizkien gaiekin, bertso xorta edo bilduma bat egin
idatziz, gero bertso horiek abestuak izan daitezen beste ikastetxe batzutako umeen aurrean,
eta baita ikastola bertako ospakizunetan ere, eta abar.
Gernika mailan badago antolatuta ikastetxe edo ikastoletako umeen bertso-eskola
bat. Bertara joaten dira ikastetxe ezberdinetako 13-14 urtetako zenbait gaztetxo. Han
Lopategi-rekin, eta astean behin, bapateko bertsoak egiten eta lantzen saiatzen dira. San
Fidel ikastolatik lau ikaslek hartzen dute parte eskola horretan, bapatean aritzeko gai
direnak alegia.
Erabiltzen den materialea
Lehen esan dugun bezala, Jon Lopategi-k prestatutako materiala erabiltzen dute.
Horretaz gainera, Bertsolaritza saioka liburuko ariketak ere egiten dituzte.
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LEKEITIOko R.M.Azkue ikastola
Zuzenbidea: R.M.Azkue ikastola. Atea z/g. Lekeitio.
Hori da helbide ona, baina saioak Herriko Eskola Profesionalean egiten dituzte.
Noiztik
1986.eko urriaren 8tik.
Zergatik hasi eta helburuak
Azken bertso txapelketako saioetan herritar dexente biltzen zenez, zaletasuna
bazegoela konturatu ziren. Bestalde, ikastolan bertan eta bere inguruan ere zaletasuna
usaintzen zen.
Eta azken apirilean Donostia-ko bertsolari finalistekin saio berezi bat antolatu zen
herriko frontoian. Dirua sobratu zen eta dirutza horri nolabaiteko errendimendua atera
behar zitzaiola pentsatuz, eskolaren gaia agertu zen.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
1) Gaztetxoak, hau da, O.H.O.ko 8. mailakoak, 12 dira eta Jose Antonio
Aranburu "Natxi", ikastolako maisuarekin biltzen dira.
2) Nagusi hasi berriak 27 dira eta Manu Ziluaga, Ikastolako maisuarekin aritzen
dira.
3) Lehendik "pixka bat" zekitenak, 7 lagun, Altzalei, berriatuar bertsolariarekin
elkartzen dira.
Talde bakoitzak astean behin ordu t'erdiko saioa egiten du.
Metodologia
a) Doinu eta bertso zaharrak ikasi.
b) Bertsolari batzuren berri eman aldizka.
d) Koplak idatzi eta kantatu.
e) Bapatean denon artean bertso bat edo bi ... osatu.
Ingurunearen azterketa
Lekeition asuntu hau nahiko berria bada ere, Amoroto-n, Berriatua-n ... badago
bertsolaririk eta bertsozalerik.
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Txapelketetako partaidetza
Oraingoz nagusiek ez dute txapelketetan parte hartzeko asmorik. Gaztetxoek
(O.H.O. eta E.M.I.E.koek) parte hartu izan dute Bizkai mailan eta nahiko fruitu
emankorrak lortu ere bai.
Euskadiko txapelketen berri jaso eta bertako zenbait doinu, bertso ... aztertzen
dute.

ONDARROAko Zubi Zahar ikastola
Zuzenbidea: Zubi Zahar ikastola. Iturribarri z/g. Ondarroa.
Noiztik
1984/85 ikasturtean sortu zen, sistematikoki behintzat, ikastola barneko
eskolatxoa, aurretik, 83/84 ikasturtean, esperientziaren bat egin eta beronek bultzatuta.
Zergatik hasi eta helburua
Garai hartan ikastolari eskeintza bat egin zitzaion: Bizkaiko ikastola mailan
sortzen ari zen mugimenduan parte hartzera gonbidatu zitzaien.
Gaur egun gustokoa dute bertsolaritza mundua haurrei eskaintzea eta kontziente
dira Literatura, Historia nahiz Matematiketan ere lagungarri gertatzen zaiela.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Hiru urtetan arduradun bakarra egon da, eskolatxoaren antolakuntza beraren
eskuetan gelditurik. Arduradun honen gogoa zera litzateke: kopuru hori zabaltzea,
irakasleen artean arduradun gehiago sortaraztea. Honek, gaur egungo planteamenduarekin
bat letorkeen metodologia sortuko luke: bertsolaritza maila guztietara zabaltzea, hasi
eskolaurretik eta O.H.O.ko 8. mailararte (aho literatura = bertsolaritza, metodologia
desberdina). Honek jendearen eskuhartze handiagoa eskatzen du, lana banatzea. Nahiz eta
arduradun orokor bat egonez jarraitu, ziklo guztiak inplikatzea litzateke, 86/87 ikasturte
honen helburua.
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Lea-Artibai bailarako arduradunak astero Jon Lopategi-rekin (Bizkaiko liberatua)
biltzen dira, eta, han jasotzen duten material eta informazioa, arduradun bakoitzak bere
eskolako beharretara moldatzen du.
Zubi Zahar ikastolako arduraduna bakarra denez, 6. mailako arduraduna bera,
horrela antolatu ditu saioak aurtengoan:
- Eskolaurre, Hasiera eta Erdi zikloetan arduradun berriak bildu, bileratxo bat
egin hauekin, material bat zikloka banatuz eta denen artean landuz; asteroko bilerak izango
lirateke. Geroz eta gehiago inplikatuz joango diren arduradun hauek, beren zikloetako
irakasleengana material hori zabaltzen arduratuko lirateke alde batetik, lantzeko dituzten
akats eta zailtasunak jasoz bestetik, ziklo guztietako arduradunen bileretan nahiz bailarako
bileretan gai horiek jorratuz.
- Goi-zikloan aldakuntza jasaten da; hemen eman beharko litzaioke "eskolatxo"
izena.
- 6. maila, 7. eta 8.etatik aldentzen da aurtengoan. 6. mailakoek Euskara arloaren
barnean eta astean ordu betez lantzen dute bertsolaritza. 7. eta 8. mailetan arduradunik ez
dagoenez, 6. mailako arduradun berak ematen die astean ordubetez, klaseko orduetatik
kanpo, ostegunetan, arratsaldeko 4'30etatik 5'30etara. Klaseko orduetatik kanpo denez,
nahi duena joaten da. 7. eta 8. mailako 26 gaztetxokin dabiltza lanean: 11, 8.ekoak eta 15,
7.ekoak (6.eko guztiek lantzen dute: 50).
Metodologia
Abesti zahar eta bertso herrikoiak ikasteari ekiten zaio lehenbizi, urtean zehar
ahozko literaturako zenbait material jasotzen dutelarik. Honekin batera, hauek eskeintzen
dituzten doinuak lantzen dira, gerorago bertsoak osatzeko beharko dituzten doinuak,
alegia. Doinu solterik ez dela irakasten aipatu behar da, letraduten doinuak baizik, letra bat
doinu batekin identifikatzeko. Eskolaurretik hasita doinuak lantzen badira, goi-ziklora
heltzean material bikain baten jabe izango dira haurrak, bertsolaritzaren teknika erraztuz.
Lantzen diren bertso-motei dagokienez, bide hau jarraitzen da:
- Kopla txikia
- Zortziko txikia
- Kopla handia
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- Zortziko handia
(Hamarrekoak oraindik ez dira lantzen)
Bertso idatzia da lantzen dena, kopuru handiko talde batek bapatekotasunera
hurbiltzen ez bait du uzten. Bapatekotasunean ere poliki moldatzen den jendea dagoenez,
Jon Lopategi etortzen zaie ikastolara, astelehenetan, ordubeteko ekitalditxoan, 8. mailako
zazpi ikaslerekin bapateko bertsogintza lantzeko.
Era askotara lantzen da bertsoa. Hona hemen erabiltzen denetako bat, hedatuena
alegia:
Lau-bost lagunetako taldetan hasieran (banaka ohitzen doazen heinean), aurretik
denen artean arbelean landutako bertso-mota osotu, beti ere urrats batzuri jarraituz:
1) Gaia. Lehenengo bururatzen zaiena arbelean idatzi.
2) Doinua. Hasieran edozein doinu aukeratu, geroago gaiari dagokiona
aukeratzen ikasi beharko dute.
3) Azken puntua. Horixe asma dezatela lehenik, gaiari lotuz. Oina ez dadila zaila
izan.
4) Oinak asma ditzatela, hainbeste puntu-hainbeste oin.
5) Neurketari emango zaio ondoren garrantzia. Hasieran gaia bera zuzen-zuzen
jarraitzen ez badute ere, ondo neurtutako puntuak egin ditzatela. Inoiz ez zaie
hatzez neurtzen uzten; doinuari jarraituz, abestuz, neurtu behar dute puntua.
6) Apainketa. Hasieran garrantzi gehiegi ematen ez bazaio ere, teknikaren jabe
izaten hasten direnean, kontuan hartu behar dute: puntu bat besteaz trukatu,
hitz bat beste batez, ...
7) Taldeka (hasieran) egin bada taldeka, banaka egin bada banaka, bakoitzak
bere bertsoa abestuko du.
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8) Entzun ondoren irakasleak eritzia ematen du, oker nabarmenenak zuzenduz,
baina batez ere alderdi onak azpimarratuz.
Haur bakoitzak bere karpetatxoa du. Han gordetzen ditu ikasten dituen abesti ta

bertso zahar eta egiten dituen bertso guztiak. Bertso onentsuenekin aldizkaria aterako da
bizpahiru hilabetetan behin, harremanak dituzten eskoletara banaturik eta, era berean,
beraien lanak jasorik.
Aipatu bezala, beste eskola batzurekin ere harremanetan jarriak dira. Joan zen
ikasturtean, Berriatuako eskolarekin sortu zen harremanik estuena. Ikastola batekoak
bestera joanez, jende berria ezagutu eta bertsotan aritzeko aukera izan zuten haurrek.
Txapelketetan izandako partaidetza
Orain dela bi urtetatik hona, eskolen arteko txapelketan parte hartzen dute. Joan
zen urtean, Bizkaiko Bertsolari Gazteen Txapelketako Lea-Artibai bailarako kanporaketan,
Gernika-n ospatzen zen semifinalerako taldeko zortzi partaide aukeratu zituzten. Ondoren,
Durango-n ospatutako finalera, taldeko bat heldu zen.
Helburua, ordea, ez da txapelketetarako jendea prestatzea; hori motibagarri izan
badaiteke ere, azken finean lortu nahi dena bertsolaritza mundua, piska bat hobeto
ezagutuz, gustokoa bilakatzea da.
Bertsolaritzaren eragina ikasketa prozesuan
Kontziente dira, nahiz eta, lehen esan bezala, bertso zahar eta abesti herrikoiak
erabiltzen dituzten, beraiek eskaintzen dituzten posibilitate guztiak ez dituztela
probetxatzen ("ezjakintasunaz gehienean" diote). Nahiz eta doinuak, literatura eta herri
jakintza ikasteko erabili, adibidez, gerra karlistak gizarte arloan lantzerakoan, euskaldunen
bale arrantza ikusterakoan eta abar, Xenpelar-ek edota Orioko baleari jarritako bertsoak,
adibidez, ez dira beti probetxatzen. Pixkanakako lana omen da, irakasle guztiak hauen
balioaz oharteraztea.
Bertsolaritzaren praktikak badu zenbait ikasketaren prozesuan eraginik. Edozein
ikasketaren oinarri den hizkuntza, aberastu egin dela dakusate: hiztegia aberastuz, zenbait
hizkuntz egitura klitxetuz, eta abar.
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Bestalde, haurren arteko harremanetan bertsora joaten da: urtebetetzeak edo
norbaiten gaisoaldietan bertsoak egiteari ekin diote, beren kabuz.

ZORNOTZAko Lauaxeta ikastola
Zuzenbidea: Lauaxeta ikastola. San Migel 2. 48340 - Zornotza.
Noiztik
Euskal ahozko literaturaren atal bezala, lehen ere 3. B.B.B. eta U.B.I.ko ikasleei
bertsolaritzaz zerbait eman arren, 84/85 ikasturtean hasi ziren bertsolaritza serioskiago
sartzen.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Bizkaiko Ikastolen Federazioak Jon Lopategi izendatu zuen koordinatzaile eta
ikastola eta eskoletara arduradunak eskatu zituen. Lagunek Sabin Barruetabeña izendatu
zuten. Lehenengo urtean bera bakarrik aritu zen lan horretan; bigarrenean Joseba Ibarraren laguntza izan zuen, eta hirugarren ikasturte honetan, 86/87an alegia, berriro ere Sabin
bakarrik arduratzen da.
Lehenengo bi ikasturteetan OHOko haurrekin klase ordutan lantzen zen
bertsolaritza; BBB 3 eta UBIkoekin ere berdintsu.
Aurten beste modu batetara antolatu eta funtzionatzen du:
- I.E.etan (Irakaskuntza Ertainetan) bi boluntario daude eta asteazken
arratsaldetan bi orduko saioa egiten dute: bapateko kopla eta bertsogintzan
aritzen dira bi ikasleak eta irakaslea bera.
- OHO-ko 8. mailan ez dago boluntariorik.
- OHO-ko 7. mailan 11 neska-mutiko boluntario, euskarako klase ordutan
lantzen dutenak.
- OHO-ko 6. mailan ere euskarako klaseaz baliatuz lantzen da bertsolaritza:
oraindik sekulan bertsolaritza landu ez dutenez, talde honetan "zaletasunkanpaina" egiten ari dira; hau da, zaleak sortzen.
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Metodologia
Hasieran guztiek bertso zahar batzu abesten dituzte, eta ondoren lan pertsonalari

ekiten diote:
- Koplak idatzi.
- Bertsoren bat edo beste idatzi.
- Gaiak emanik bertso pare bat moldatu.
- Bapateko saioetan ibiltzen diren birekin eta 7. mailako laurekin, puntua emanik
eta abar, bapatekoak moldatzen aritzen dira.
Saio bakoitzean bertso zaharren batzu ere aztertzen dira: neurria, etena, oina,
sintaxia, arrazoiak ematea, eta abar.
Bertso zaharrak ez dira gehiegi erabiltzen, ikasle direnez, ez bait dute gauza
zaharretarako zaletasun haundiegirik. Dena den, bakarren batzu aztertu ondoren,
egokienak buruz ikasten dituzte.
Bertsolaritzaren historia apur bat lantzen da: gaurkoetatik hasi eta, atzeraka eginik,
zaharrenetara iritsirik.
Ingurunearen azterketa
Inguruan darabilten bertsolari-bertsolaria Jon Lopategi da, bertsozaleen artean
aski ezaguna.
Txapelketetan izandako partaidetza
85/86 ikasturtean Durango mailako bertso idatzi txapelketara joan ziren; baita
Gernika-ra ere. Ez zuten gauza haundirik egin, baina beste batzuren maila ikusi zuten eta
parte hartzeaz poztu egin ziren.
Beste eskualde batzutako txapelketak izan direnean, horren berri eman zaie eta
datuak eskuratu ondoren, gai berdinak eskolan bertan erabili izan dituzte.
Bertsolaritzaren eragina ikasketa-prozesuan
Bertsolaritzan euskara ongi erabiltzea bultzatzen denez, herri-esamoldeak
taxutzean eta abarretan aurrera egin dute bertan dabiltzanek. Gainera, beste gaietan ere ez
du galerarik.
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GIPUZKOAKO BERTSO-ESKOLAK

BERGARAko Aranzadi ikastola
Zuzenbidea
Martin de Agirre 1. Bergara.
Noiztik
1984tik
Zergatik hasi eta helburua
Ez da bertsolari-eskola, bertso-eskola baizik; hau da, beraren helburua ez da
bertsolariak plazaratzea, bertso-giroa zabaltzea eta bertsoaren nondik norakoa erakustea
baizik.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduradunak, Aitor Aginagalde eta Koldo Alberdi. Bi maila daude:
1) Lehen mailan aurten 24-25 partaide.
2) Bigarren mailan, berriz, sei bat.
Bilkurak astean behin eta ordubetekoak dira maila bakoitzean: ostegunetan
zazpiretatik zortziretara 2. mailakoak eta ostiraletan ordu berdinean hasierakoak.
Metodologia
Lehenagotik bertsolaritza landu dutenekin, bigarren mailakoekin alegia,
lehenengo hogei minututan bertso zaharrak abestu eta aztertu, gero idatzizko ariketak
luzetik laburrera pasa eta alderantziz, sinonimoez baliatuta bertsoa osatu eta abar, eta
azkenik, bukatzeko, bapateko bertso-saioa: puntutan gehienetan, oinak emanda, azkena
emanda, eta abar.
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Taldean aurten sartu direnekin, berriz, bertso zaharrak, doinuak eta neurriak
dantzatzearekin osatzen da denbora.
Erabiltzen den materiala
Almen-ekoen laguntza, G.I.E.ko bertsolaritza alorreko arduraduna den Mikel
Mendizabalek bidalitako materiala, Amuritza-ren "Zu ere bertsolari" eta J. Dorronsororen
"Bertsotan" liburuak erabiltzen dira.
Inguruaren azterketa
Bada inguruan bertsozale nahiz bertsolaririk, eta beraiengandik jasotzen den
laguntza handia da. Almen eskolakoena, adibidez.
Txapelketetan izandako partaidetza
Idatzizko lanetan besterik izan ez bada ere, Euskadiko Eskolarteko Txapelketan
parte hartu dute.
Azken Txapelketako Deba Goiko kanporaketa Bergaran ospatu zen eta
esperientzi lagungarria izan zen.

DONOSTIALDEA
AMASSORRAIN bertso-eskola
Zuzenbidea
Amassorrain ikastola. Añorga-Txiki.
Noiztik
Duela hiru urte lanean hasiak.
Sorreraren zergatia eta helburuak
Euskaldunon altxor interesgarri honetaz haurrak ohar zitezen, euskara erabiltzera
eta kantatzera motibatu nahiz, duela hiru urte hasi ziren bertsolaritza lantzen.
Ikasleen kopurua
19 ingurukoa da eta 2. etapan ematen da bertsolaritza: 6, 7 eta 8. mailetan.
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Bilkuren perioizitatea
Astean ordubete ordu barruan eta, honetaz gain, nahi duenak aukera du, orduz
kanpora bertsolaritza lantzeko. Hau ere ordubeteko klasea da 10-12 haurretako taldea
delarik.
Arduraduna
Josu Zelaia.

IBAI bertso-eskola
Zuzenbidea
Ibai ikastola. Ibaeta. Donostia.
Sorreraren zergatia
Duela bost urte sortu zen Ibai ikastolan bertsolaritza. Ordurarte erlijioa
nahitaezkoa zen ikasle guztientzat, baina guraso talde baten iniziatibaz ondokoa proposatu
zen: erlijiora joateko edo bertsolaritza lantzeko aukera jartzea, ordu berean. Beraz,
bertsolaritza ordu barruan ematen da eta taldetxo bat badago orduz kanpora ere etortzen
dena, 8 lagunetakoa hain zuzen.
Bertsolaritza O.H.O. osoan ematen da, gela guztiak bikoitzak direlarik.
Bilkuren periodizitatea
Astean ordubete.
Ikasleen kopurua
Bataz beste bigarren etapan 23 haurretakoa eta lehenengo etapan 15ekoa.
Helburuak
"Helburuak" hitza jadanik topikoa bilakatu dela deritzote, denetan berdintsuak
bait dira. Baina agian helburuak lortzeko bitartekoak, ezberdinak, honetarako inguruneak
garrantzi handia duelarik:
1) Ingurune soziolinguistikoa.
2) Bertsolaritza orduz kanpora lantzeko, irakasleak prest egotea, prestatzea...
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3) Ordu barnean ematen den eran ezer gutxi landu bait daiteke, inprobisazio
arloan bederen, taldeak haundiegiak bait dira. Dena dela, inoiz ez da izan,
bertsolaritzari buruzko klase hauetatik bertsolariak nahitaez atera behar diren
ideia sendorik. Ordu barneko klase hauen zeregina besterik litzateke:
bertsolaritza kultur mota honetaz ohartzea, haurrak jolastuz ongi pasatzea ahal
den neurrian, eta abar.
Arduraduna: Josu Zelaia.

INTXAURRONDOKO bertso-eskola
Zuzenbidea
Intxaurrondo ikastola. Villa Urdintxo. Intxaurrondo kalea, 40. Donostia.
Noiztik
86-87 ikastarotik lanean.
Ikasleen kopurua
4., 5. eta 6. mailetako 17 haurretako taldeak bataz beste.
Bilkuren periodizitatea
Astean behin ordubeteko saioa egiten da gela bakoitzean, hizkuntzako klase
barruan, euskara zehatzago lantzeko eta gure kulturako berezitasun hori sakonago
ikusteko.
Bertsolaritza ordu barnean ematen da, izan ere, bertsolaritza fenomeno hau
ikasturtea hasi eta gero planteatu bait zen. Hau da, orduz kanpora nahi dutenentzat, ez dago
aukerarik; izan ere, eguna oso betea dute haurrek, ingelesa, musika, kirola eta abar direla
bide.
Helburuak
Ikastolaren barnean euskara bultzatzeaz gain giro euskalduna areagotzea eta
haurrari bertsoarekiko hurbiltasuna sentiaraztea.
1) Kantatzen ikasi

Bertso-eskolak eta Eskola

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 333

2) Ahozkatzen ikasi
3) Hitzak erabiltzen ikasi
4) Erritmoa landu, taldearekin batera kantatuz
5) Belarria egin
6) "Bertsolari" gaia trebatu, taldean nahiz bakarka kantatzen. Zeren kantatzea
gustatzen bazaie ere, bere lagunen aurrean ondo geratzea gustatzen bait zaie.
Arduraduna
Josu Zelaia.

ZURRIOLA bertso-eskola
Zuzenbidea
Zurriola ikastola. Gros auzoa. Donostia.
Sorreraren zergatia
85-86 ikasturtean klaustroak bertsolaritza sartzearen beharra ikusi zuen; ez hau
bakarrik, baita "antzerkia" ere, baina asignatura denen gainetik, antzerkiari astean ordubete
eta bertsolaritzari ere ordubete eskeintzeak. Ikasleentzako ordu asko suposatzen zuenez,
hauxe erabaki zen: urritik urtarrilera antzerkia sartzea eta otsailetik kurtso bukaerara,
ekainerarte hain zuzen, bertsolaritza.
Kurtso honetan, 86-87an alegia, garbi ikusi zen hain ikastaro laburrean ez zegoela
deus egiterik eta kurtso osoan eman behar zela. Beraz, kurtso honetan ordu barruan
ematen da bertsolaritza 2. etapan, 6., 7. eta 8. mailetan.
Bilkuren periodizitatea
Astean ordubete.
Ikasleen kopurua
7. eta 8. mailak bikoitzak direnez 20 ikaslekoak dira, eta 6.a 37koa.
Helburuak
Ikastola barnean euskara bultzatzeaz gain giro euskalduna areagotu dadin eta
bertsoarekiko hurbiltasuna sentiarazi haurrari:
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1) Kantatzen ikasi
2) Ahozkatzen ikasi
3) Hitzak erabiltzen ikasi
4) Erritmoalandu, taldekideekin batera kantatuz
5) Belarria egin
6) "Bertsolari" gaia trebatu, taldean nahiz bakarka kantatzen. Zeren
kantatzea gustatzen bazaie ere, bere lagunen aurrean ondo geratzea
gustatzen bait zaie.
Arduraduna
Josu Zelaia.
Oharra
Antzerkia 3., 4. eta 5. mailetan ordu barnean ematen da plastikarekin elkarlanean,

eta orduz kanpora ere nahi dutenek, aukera badute.

EIBARko J.A.Mogel ikastola
Zuzenbidea
J.A.Mogel ikastola. Zezenbide 9. Eibar.
Noiztik
1983/84 ikasturtetik lantzen da bertsolaritza.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea. Metodologia
Bertsolaritza euskara gaiaren barneko arloa izanik, ikasle guztiak dira partaide.
Hasiera eta Erdi zikloetan Euskara liburuan agertzen diren bertsoak abesten dira.
Goi zikloan, berriz,
- 6. mailan lehendabizi oinarrizko teoria ematen da. Ikasturtean zehar doinu
desberdinak ikasten dituzte, bertso zaharrak bitarteko direlarik (zortziko eta
hamarreko handiak eta txikiak, bereziak ...). Bitartean bertsolarien bizitza,
anekdotak eta abar aztertzen dira.
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Hamabostaldi bakoitzean bertso bat ikusten dute. Egunero, orduaren hasieran
10 minutu ematen dizkiote bertsolaritzari.
- 7. mailan oinak emanik zortziko txikiak egiten dituzte, eta ondoren handira
pasatzen dituzte.
Astero ikasle bakoitzak zortziko txiki eta zortziko handi bat egiten ditu. Hemen
ere 10 minutu erabiltzen dituzte egunero, eta egun batean gelako erdiek eta
hurrengoan beste erdiek abesten dute.
- 8. mailan azken puntua emanik zortziko txikia egiten dute eta ondoren handira
pasatzen dute (lau hilabete); gai bat emanik zortziko txikia egiten dute, ondoren
handira pasatuz (aste bakoitzean). Hemen ere egunero 10 minutu erabiltzen
dira eta egunero gela erdiak abesten du.
Garbi dago, ikastola honetan bertso-paperak lantzen dituztela, bapatekoetara
iritsi gabe.
Arduradunak Goi Zikloko euskarako irakasleak dira.

ELGOIBARko San Bartolome ikastola
Zuzenbidea
San Bartolome ikastola. Azkoitia bidean. Elgoibar.
Noiztik
1961. urtean hasi ziren martxan, "Elgoibarko Izarra" kultur elkartearen lokaletan.
Geroztik, kultur elkarte horren adar bat da, izatez, eta eskolak emateaz gain, bertsoen
inguruan urtean zehar egiten diren jaialdiak antolatzen dituzte, hala nola,
- Gabon-zaharretako feria egunean edo inguruan, bertsolari ospetsuenen jaialdia.
- "Etxegiña" bertso-paper lehiaketa.
- Udaberrian, herriko "Trinitate" jaietan, bertso-paper lehiaketako irabazleei
sariak banatu, bertsolari-eskolako umeekin ihardunaldia eta beste hiru
bertsolarirekin osatzen dute jaialdia.
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Zergatik hasi eta helburuak
Lehen esan bezala, 1961.etik hasita bertsolaritza arloko lanean ari izan badira ere,

1981.ean "Etxegiña" zenari omenaldia egin zion "Elgoibarko Izarra" kultur elkarteak eta
ordutik hona, bertsolari-eskola muntatzeko asmoa eta urtero bertso-paper lehiaketa
ospatzeko hartu zuten.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduradunak bi edo hiru izan dira beti, horietariko batzu aldatu badira ere.
Etengabe, eta orain ere, klase ematen diharduena, Anjel Ugarteburu da.
"Elgoibarko Izarra" elkartearen aldetik, bertsolaritzaren arduraduna Daniel Legorburu da.
Mailei dagokienez, urtetik urtera eta urtean zehar ere ikasleen kopurua aldatu
egiten da. Dena dela, lokala kontutan harturik, haur-kopuru haundiegia dagoela aitortu
behar da: 34 ume, ikastolako 4. eta 5. mailako ikasle guztiak.
Bilkurei dagokienez, astean ordubetez, asteazkenetan, 18'30tatik 19'30tara biltzen
dira.
Metodologia
Metodologiari dagokionez, ikasleen kopuruaren arauera moldatzen dira:
- Kopurua handia bada, bertso zaharrak ikasi eta berriak asmatzen aritzen dira.
- Kopurua gutxitzen bada, berriz, bertso zaharrak ikasi eta berriak asmatzeaz gain,
bapateko saioak egiten dituzte.
Bertso zaharrak abestu eta ikasteari garrantzi handia ematen diote, musika eta
erritmoa lantzeko bide egokia delakoan.
Bertsoak hobetzeko, berriz, bertso ezagunak aztertu eta beraien artetik sortutako
onenak kantatzen dituzte.
Adin honetan bertsolaritzaren historia modu bereziaz eman behar dela diote:
zenbait bertso eta bertsolariren anekdotak kontestu ulergarrian ematea, aski da.
Txapelketetan abestu diren zenbait bertso ere eredu bezala ikasten dituzte.
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Ingurunearen azterketa
Eskolaren inguruan dabiltzanak bertsozaleak dira, eta esan beharra dago,
lagunduko lukeen askok ezin duela gauza haundirik egin, beren lanak galerazten bait die.
Txapelketetan izandako partaidetza
Lehenengo urtean izan ezik, urtero hartu dute parte Eskolarteko Txapelketan, bi
alditan ikasleak bapateko saioetara ere bidali dituztelarik.
Bertsolaritzaren eragina ikasketa prozesuan
Alde batetik ikasleek euskal musika, hizkuntza, erritmoa eta historiaren diztirak
jaso ditzaketela diote, eta bestetik, sormena lantzeko bidea eskaintzen da. Hizkuntzarekin
joku eta konbinaketak egiteak hizketa malguagoaren jabe egin ditzake ikasleak.

GOIERRIko bertso-eskola
Sorrerako prestakuntza lanak
1980.ean Ordizia-ko kultur elkarte bat, "Argi Berri" izenekoa hain zuzen, batera
eta bestera mugitzen hasi zen, haurren mailako bertso-eskola bat sortu nahirik.
Hurrengo urtean bailarako zenbait irakasle eta bertsolariren bat ere bai tartean,
"Argi Berri" elkarteko ordezkari batekin bildu ziren Beasain-en eta bailara mailako bertsoeskola bat montatzea proposatu zen. Proposatutako proiektu hori martxan jartzeko, gela
bila, materiala jasotzen, irakasleak aukeratzen, garraioaren arazoari irtenbidea ematen eta
udaletxeei laguntza eskatzen hasi ziren.
Prestaketa lan horiekin batera, zenbait lagun Zarautz-en Bertsolaritzari buruzko
ikastaro batetara joan zen, jadanik mugimendu horretan zebiltzanekin, Goikolea eta J.
Dorronsororekin elkarrizketatzeko.
Aurrerantzean, eskola funtzionamenduan jartzeak eskatzen zuen azpiegitura
guztiari zegokiona (gelak aurkitu, materiala, garraioa, irakasleen ordainketa eta abar),
Ordizia-ko "Argi Berri" elkarteak hartu zuen bere gain. Bestalde, bertsolari eta irakasleen
gain geratu zen bertsoaren irakaskuntzari zegokiona, hau da, klaseak ematea.
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Zuzenbidea
Barrena Kultur Jauregia. Ordizia.
Noiztik
1982.eko urriaren 14tik
Zergatik hasi

Goierriko bailaran bertsolaritzak garai hartan zuen indarra ikusirik, bidezkoa zen
hazi hori ereiten jarraitzea.
Arduradunak
Alde bateti "Argi Berri" elkarteko Joxe Mari Barandiaran, Manolo Gorospe eta
Pedro Irastorza. Irakasle bezala berriz, aurten arte Mikel Mendizabal (bertsolaria) eta Xanti
Garmendia, eta aurtendik aurrera beste hirugarren bat, Nikolas Zeberio bertsolaria, gehien
destakatzen duten ikasleekin bapatean aritzeko.
Partaideak
Aurtengo kurtsoan 60tik paseak dira apuntaturik daudenak.
Mailak
Aurten arte bi maila egin izan dira, baina bapatean aritu ahal izateko, asteko beste
egun batetan Nikolas Zeberio-rekin elkartzen dira batzu, lehen esan bezala.
Bilkuren periodizitatea
Astean egun bat, astelehenetan bostetatik sei t'erdietara. Bapatekoak asteazkenetan
biltzen dira ilunabar aldera.
Metodologia
Xanti Garmendia hiru ordulaurdenetan talde bati doinuak erakusten ari den
bitartean –esan beharra dago, horretarako ehun bat orri prest dituztela beste hainbat
doinurekin–, beste taldean Mikel Mendizabal aritzen da berak prestaturik ekartzen dituen
fitxak lantzen. Hiru ordulaurden horiek bukatzean, irakasleak taldez aldatzen dira.
Erabiltzen den materiala
X. Amuritza-ren "Zu ere bertsolari" liburuaren arrastoa jarraitzen da.
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Lehen aipatutako Mikel Mendizabal-en fitxaz eta doinu eta bertso zaharrak
lantzeko prestaturik dituzten ehundik gorako orri hoietaz gainera, Euskadiko
Txapelketetako bertsoez behin baino gehiagotan baliatu dira, modan dauden bertso eta
doinuak gustora hartzen bait dituzte ikasleek.
Bertsolaritzaren historiaz, bestalde, ez dira gehiegi aritzen. Haurren adina
kontutan izanik, teoriako gauzak entzutea baino gogozkoagoa omen dute aktiboki parte
hartzea, emandakoak abesturik edota beraiek sortzen ahalegindurik.
Ingurunearen azterketa
Esan beharra dago, hirutik bi irakasle bertsolariak direla (Mikel Mendizabal eta
Zeberio gaztea). Gainera, bertso-eskolaren hasiera hasieratik harremanak izan dituzte Iñaki
Murua-rekin, eta baita Iraola, Igartzabal eta Xabier Zeberio bertsolariekin ere.
Guzti hauek, nahiz eta eskolan zuzenean parte hartu ez, laguntzeko prest agertu
izan dira beti.
Txapelketetan izandako partaidetza
Eskolarteko txapelketetan parte hartu dute, idatzizko lehiaketan urtero eta
bapatekoan orain dela hiru urte lehenengo aldiz.

HERNANIko Langile ikastola
Zuzenbidea
Langile ikastola. Laubidieta. Hernani.
Noiztik
1984/85 ikasturtetik.
Zergatik hasi eta helburua
Ikasleak Bertsolaritza zer den eta bertsoak egiten ikas zezaten sortua (hasiera
batetan, idatzitako bertsoak).
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
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Hasieran arduradun bakarra bazen ere, J.J.Uria, aurten Anatx Mujika ere
laguntzaile da.
Ikasleak 25 dira, bi mailatan banatuak.
Bilkurak astean behin ordu t'erdi / bi ordukoak dira, 5etatik 7etara.
Metodologia
Gehienetan bertsoak kantatuz hasten dira. Gero ariketak egiten dituzte, errima
landu eta horrelakoak. Azkenik, gaia emanda, edo oinak emanda edo beste edozein eratara
bertsoak egiten saiatzen dira.
Bada hiru / lauko talde txiki bat bapatean hasiak direnak, eta horiekin amaitzen
dute klase bakoitza.
Denboraren eta aritzearen poderioz hasten da bertsoa gauzatzen. Horrela erraz
igar daiteke, orain bi urte bertsoa zer zen ia ez zekitenak, egun, gai bat eman eta oso
denbora laburrean bertso bat edo bi egiteko gai direla.
Bertsoa hobetzeko, errima aberasten, esaldi borobil eta hobeto egituratuak egiten
eta abarretan aritzen dira.
Erabiltzen den materiala
Bertso zaharrak abesten dituzte, zeinenak diren azaldu, gaia aztertu, eta abar.
Bertsolaritzaren historiaren ikuspegi orokorra ematen da tarteka. Bertsolari
bakoitzaren berri ematen denean ere, historia apur bat ematen da.
Ingurunearen azterketa
Bada inguruan bai bertsozale baita bertsolaririk ere.
Txapelketetan izandako partaidetza
Bai eskolen arteko txapelketetan baita bestelakoetan ere parte hartzen dute.
Bertsolaritzaren eragina ikasketa-prozesuan
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Ba omen du eraginik. Batez ere, tarteka sortzen diren une berezi, jaialdi edo
ikastolako zenbait festetan, bertsolaritza azaltzen da, ia modu espontaneo batean. Badirudi
nahitaezkoa dela bertsoaren presentzia, jai bat ondo burutzeko.

IRUNgo Txingudi ikastola
Zuzenbidea
P.K. 36. Irun.
Noiztik
Orain dela lau-bost urte hasiak O.H.O.ko goi zikloan, 7. eta 8. mailetan,
bertsolaritza lantzen derrigorrezkoa izan gabe, gai hori aukeratzen zuten ikasleekin.
Hamar urterarteko haurrek sarri doinu eta bertso zaharrak kantatzen dituztenez,
guztiek dute bertsoarenganako oinarrizko jakintza eta gustoa.
Zergatik hasi eta helburuak
Bertsoa haurrari gustagarri gerta eraztea da helburua, eta pixutsua gertatzen
hasten den unean, aktibitatez aldatzea komeni izaten da, bertsoarenganako gorrotorik senti
ez dezan. Aktibitate berri hori, maiz, txisteak kontatzea izaten da.
Bertsogintzarekin batera aukeran dituzten gaien artean, baratza lantzea, antzerkia,
aldizkaria egitea eta txalaparta jotzen ikastea daude.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduraduna, Jesus Mari Mendizabal.
Hamar-hamabiko talde bat astean bi orduz aritzen da, ostegun arratsaldero alegia,
O.H.O.ko 7 eta 8. mailakoak, lehen esan bezala.
Bertsolaritza lantzea aukeratzen dutenek, gehienetan, akats handiak izaten dituzte;
euskara da,batez ere, ondo menderatzen ez dutena.
Metodologia

342

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hona hemen egiten denaren eskema, aurretik koplak landuta dauzkatela kontutan

izanik:
1) Zortziko txikia / Zortziko handia / Hamarreko txikia / Hamarreko handia eta
neurri berezia duten zenbait bertso zahar nahiz berri memorizatu eta sarri
kantarazi.
2) Bertso horien egitura agertu (neurria, etena,...).
3) Bertsolaria nor zen: bizitza, gertakizunak.
4) Bertsoa aztertu bere ederrean, zirikadan, euskara...
5) Bakoitzaren kontura grabatu eta kritikatu.
Hori egin ondoren, idatzi egin erazten zaizkie lehenik, gero bapatean jardunez
puntuka eta abar.
Erabiltzen den materiala
Amuritza-ren "Zu ere bertsolari" eta J. Dorronsoro-ren "Bertsotan" izeneko
liburuak erabiltzen dira.
Txapelketan izandako partaidetza
Eskolen arteko txapelketetan urtero parte hartu dute; bertso-paperetan beti ere.

OIARTZUNgo Haurtzaro ikastola
Zuzenbidea
Haurtzaro ikastola. Escuelas kalea. Oiartzun.
Noiztik. Historia apur bat
1980/81 ikasturtean ospatu zen eskolarteko I. Txapelketa zela eta, nolabaiteko
bertso-mugimendua nabaritu zen ikastolan.
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1981/82 ikasturtean eskolarteko II. Txapelketan parte hartu zuten. Arrakasta izan
zuten eta urte horretatik herriko festetan ere kantatu zuten.
1982/83 ikasturtean Bertsolaritza gai bezala sartu zen astean ordubetez, 8. mailan.
Ikasturtearen bukaeran giro ona zegoenez, "Lexoti" izeneko lehenengo bapateko bertsotxapelketa antolatu zuten.
Eskolarteko III. Txapelketan bapatean eta bertso-paperetan parte hartu zuten.
Urte horretan, Xantixtebanetan jaialdi bat antolatu zuten Ikastolako zazpi bertsolarirekin.
1983/84 ikasturtean Goi-ziklo osoan sartu zen Bertsolaritza gai bezala, astean
ordubetez, eskola-ordutegian.
Eskolarteko IV. Txapelketara 53 ikasle aurkeztu ziren bertso-paperetara eta 10
bapateko saiora.
Ikasturtearen bukaeran, giroak eta animazioak eraginda, II. "Lexoti" Txapelketa
antolatu zuten.
Herriko Bertso Astean zein Xantixteban jaietan ere, jaialdiak antolatu eta parte
hartu zuten.
1984/85 ikasturtean sortu zen Bertsolari-eskola, ikastolako ordutegitik kanpo.
Zergatik hasi eta helburua
Azken urteetan ikastolan zegoen giroaz baliaturik eta momentuan zegoen talde
polita oinarritzat harturik, bertsolaritzarako bapatekotasuna lantzen hasi ziren jo eta ke.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduradunak, Kontxi Begiristain eta Antton Cazabon.
Ikasleei dagokienez 10 hasi baziren ere, zortzik jarraitu zuten.
Bilkurak Madalensoro taberna ertzeko gelatxo batetan izaten dira, ostegunero,
5etatik 7retararte.
Metodologia
Eguneko egitarau honi ekiten diote:
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- Meriendatxo bat egin.
- Errimak landu: hitz bat eman eta bakoitzak ahal dituen errima guztiak aurkitu.
- Oin horietaz baliaturik, hasieran koplak eta gero zortziko txikian, bakoitzak
bertso pare bat edo bapatean kantatu.
- Era guztietako ariketak: lau oinak emanda, puntua jarrita, ofizioka, gaia emanda
eta, batez ere, puntuka.
- Eskolarteko Txapelketarako prestatu asmoz, han eskatzen dituzten erako
ariketak egin.
- Doinuak landuz, kurtso bukaerarako bertso-bilduma polita osatu zuten,
neurrika sailkatuta.
Ikastola eta bertso-eskola kontutan harturik, garbi ikusten da prozesu oso bat dela

:
1) Ikastolako programazioan: 6. mailan oinarrizko kontzeptuak ezagutarazten
zaizkie (doinuak, errima, neurria ...). Bertsoak idazten hasi eta piskanaka jende
berria fitxatzen hasten dira.
2) Ostiraletako tailerra: zazpigarren mailatik gorakoak eta bertsolari-eskolarako
oraindik trebetasun gehiegirik ez dutenekin lan egiten da. Ostiral arratsaldetako
ikastolako bi orduetan.
3) Bertsolari-eskola: aurreko bi atal horiek pozik gainditu dituztenak biltzen dira
hemen.
Txapelketetan izandako partaidetza eta bestelako ekintzak
- Urteroko eskolarteko txapelketetan, geroz eta partaidetza haundiagoaz.
- "Lexoti" txapelketetan.
- Herriko kultur asteko jaialdietan.
- Bertso astean.
- Oiartzungo bertso-paperen lehiaketan.
- Uda partean, herrietako jaietara: Iturriotz, Karrika, Oiartzun ...
- Herrera-ko Txirrita sarian.
- Bera-ko bertso-paperen lehiaketan
- Errenteria-ko Xenpelar sarian.
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- Ikastetxe desberdinetara eginiko bisitak, batzu subentzioak zirela eta, eta beste
batzu ikastetxeetatik deituta: Irun-go Txingudi, Martutene-ko Ikastola, Urumea
Ikastola, Leiza-ko Ikastola, Lesaka-ko Ikastola, Ergoien-go Eskola, Iruine-ko bi ikastola ...

TOLOSAko Laskorain ikastola
Zuzenbidea
Usabalgo laskorain ikastola. Usabal auzoa z/g. Tolosa.
Helburua
Bertsoaren inguruan egiten den lana, euskarako klasearen barruan egiten da.
Beraren programazio eta helburuak, hizkuntza lantzen den gaian sartzen dira.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Ikastolako irakasleak berak dira arduradunak. Erdi-zikloan, gela bakoitzeko
irakaslea eta Goi-zikloan, euskara ematen dutenak. Euskarako gai bakoitzaren barruan,
bertsoa lantzen den atal bat dago, eta orduan lantzen da.
Metodologia
Erdi-zikloan doinu eta bertso zaharrak ikasten dira gehienbat, eta Goi-zikloan
hasten dira bertso idatziak asmatzen. Zazpigarren mailako liburuak bertsolaritzaren
historia labur bat ere badakar, eta hori ere ikasten da.
Erabiltzen den materiala
Testuliburu modura "Hizkuntza" izenekoa erabiltzen da maila guztietan. Hortaz
aparte, Ikastolen Elkartearen laguntza dute: material gehiago eta ariketak bidaltzen dizkiete.
Eta liburu lagungarri modura, "Bertsolaritza saioka" izenekoa erabiltzen dute.
Ingurunearen azterketa
Iaz, Udal Euskara Batzordeari esker, hamabostero, 6. mailan eta ordubetez, Xabier
Eguzkitze bertsolariaren laguntza izaten zuten. Aurten, ordea, Eguzkitze-k ezin eta
batzordeak besterik aurkitu ez duenez, bertan behera geratu da.
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Iaz Tolosaldeko Bertsolari-eskolak ere funtzionatzen zuen, Millan Telleria
bertsolariarekin, heldu eta haurren mailan, tartean ikastolako haur batzu zirela. Aurten,
ordea, arazo beragatik ez du funtzionatzen, irakasle faltagatik alegia.
Txapelketetan izandako partaidetza
Azken urte hauetan ikasle batzuk Eskolen arteko txapelketan parte hartu dute;
bertso idatzien sailean beti.

USURBILgo Udarregi ikastola
Zuzenbidea
"Udarregi" ikastola. Irazu kalea. Usurbil.
Noiztik
Duela lau urtetik dago martxan.
Zergatik hasi eta helburuak
Ikastolak herriko bertsolari ospetsuaren izena daramanez, egokia iruditu zitzaien
bertan bertso-eskola sortzea.
Udarregi bertsolariari ohore eginez eta ikastola eta herri guztiari zerbitzu bat
eskaintzeko helburuaz sortu zen eskola.
Gainera, praktika honek ikasketa-prozesuan baduela eraginik uste dute: bertsoak
sentimen eta pentsamenduak esnarazten ditu eta edertasun-sena lantzen. Pertsonalki eta
talde mailan aberasgarri da, zinez, bertsolaritza.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduraduna, Arantzazu Aranburu.
O.H.O.ko 2. mailatik hasi eta 7.erarte 35 haur biltzen dira, bi taldetan banatuta
daudelarik.
Talde bakoitza astean behin biltzen da ordubeteko saioa eginez, arratsaldeko
4'30tatik 5'30ak arte.
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Metodologia
Bilkura bakoitzean bi saio egiten dira:
- Lehenengoan bertso eta doinu zaharrak buruz ikasi eta kantatzen dira.
- Bigarrenean, bertsogintzan saiatzen dira:
. oinak bilatu
. bertsoak moldatu: gaiak emanda, oinak emanda, bukaera emanda...
. bakarka, binaka, hirunaka eta abar.
Historia, apur bat besterik ez da lantzen.
Ingurunearen azterketa
Herrian bada bertsolari eta bertsozalerik.
Txapelketetan izandako partaidetza
Eskolarteko txapelketan parte hartu dute oraindaino.
Beste txapelketei dagokienez, herritik kanpokoetan ez dute parte hartzen. Herrian
bertan, Gabonetan, Santa Ageda bezperan, San Juan eta Santixabeletako festetan partaide
izaten dira.

ZARAUTZko Salbatore Mitxelena ikastola
Zuzenbidea
Maria Etxetxiki kalea z/g. P.K. 148. Zarautz.
Noiztik
Ikastola sortu zenetik bere berea du bertsoa eta modu batera ala bestera beti landu
izan da. Horrela, ba, orain dela 15 bat urte, 1. mailan, haurrak hiztegia menderatzen hasten
zirenerako, bertsoa osatzen eta bertso zaharrak ikasten zituzten.
Gogoratzekoa da, baita ere, orain dela 13 urte J.A. Ormazabal irakasleak bere
ikasleekin hain ezagunak diren "Astoa ikusi nuen" bertsoak nola osatu zituen.
Orain dela sei urte 8. mailako ikasleekin hasitako esperientzia konkretua
aztertuko da hemen.
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Zergatik hasi eta helburuak
Geure geurea dugun bertsoaz haurrak kutsatu nahirik hasi zen lan hau burutzen.

Bestalde, euskara lantzeko modu egokia delako: fonetika, hiatoa, errekurtsoak (elipsea,
hiperbatona, etab.), hiztegia aberasteko, hizkuntzaren zehaztasunetaz oharterazteko,...
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduraduna, Arantxa.
Bertso-eskola ez baizik eta ikastola bat denez, euskara lantzeko bide bezala
erabiltzen da bertsolaritza, astean egun batez.
Metodologia
Lehenengo, historia pixka bat egiten da, garai bakoitzeko bertsolariak beren
giroan kokatuz. Ondoren, garaiko bertso zaharrak abesten dira, musika tresnaz lagundurik.
Bertso zahar horiek astean zehar gramatika arloan ikasitakoa lantzeko modukoak izaten
dira gehienetan.
Aurreko urteetan neurriak eta doinuak landu izan dituztenez, gai dira bakarka edo
taldeka bertsoak osatzeko. Batzu onak eta besteak txarragoak.
Erabiltzen den materiala
J. Dorronsoro-ren "Bertsotan" liburua hartu oinarritzat eta, bost atal dituenez,
ebaluaketa bakoitzean bat lantzen da.
Txapelketetan izandako partaidetza
Bertso-paperetan nahiz bapatean parte hartzen da, eta garbi ikusi da, noizpehinka
benetako bertso-sena dutenak sortzen direla.

ZUMARRAGA-URRETXUko bertso-eskola
Zuzenbidea
"Garaialde" Lizeoa. Urretxu.
Noiztik
Aurten hasiak, 1986.eko urrian alegia.
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Zergatik hasi eta helburuak
Urretxu-ko euskararen egoera latzaz kontziente izanik, eta aldatzeko asmoz,
euskara kolektiboa sortu zen bi herri hauetan euskal eta euskarazko kultura, batipat,
berpiztu asmoz.
Bertsolaritza, berriz, gure kulturaren atal garrantzitsua izaki eta egun duen
arrakastaz baliaturik, Bertso-eskola antolatzea erabaki zen.
Bertso-eskola bitarteko dela, lortu nahi den helburua bertsozale guztiak bildu eta
berriak sortzea da.
Arduradunak, mailak eta bilkuren periodizitatea
Arduradunak, bi irakasle dira: Juan Luis Bidarte Iriondo eta Juanjo Sagastibeltza.
Hasteko nahikoa zela pentsaturik, O.H.O.ko 6,7 eta 8. mailakoekin hasi dira. Lau
talde daude:
1) 6. mailakoak
2) 7. mailakoak
3) 8. mailakoak
4) 8. mailakoak

Lehendik ere zeredozer emanda zutenez, horrela mailakatu zituzten. Eta noski,
aurretik gehiago eman dutenez, 8. mailakoek maila altuagoa dute.
Talde bakoitzarekin astean orduerdiko bi saio egiten dira teorian, nahiz eta
praktikan beti ere zerbait luzatu.
Metodologia
Hiru atal nagusi:
1) Lehenengo atala, eta garrantzi handikoa, bertso zaharrak bere doinuetan
kantatzea da, eta aldi berean, buruz ikastea. Alde batetik, saioa girotu eta
berotzeko, eta bestetik, bertso-sail bakoitza bere doinuekin ezagutuz,
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gaztetxoen almazena betetzen joateko. Orain arteko bertsolari guztien lehen
pausoa hauxe izan bait da, hain zuzen.
2) Idatzizko ariketak:
- Errima ariketak: hitz zerrendak eginez, hitz bakoitzarekin esaldiak
eginez...
- Neurri ariketak: esaldiak neurtzen erakutsi, esaldiak bi lerrotan jarri,
neurtu eta osatu...
- Koplak osatzea: txikian lehenengo eta handian gero.
- Zortzikora pasatu: txikian eta handian.
- Beste zenbait ariketa ere bai.
3) Bapaterako pausoak:
- Lau lagun puntutan.
-

Hiru lagun puntutan.
Oinak eman eta koplak osatu, txikian nahiz handian.
Oinak eman.
Koplaren azkena.

Lehenengo, beraz, bertso zaharrak buruz ikasi ondoren, kantatu egiten dira.
Gero bertsoak aztertzen dira, gaia, errima eta neurria zein bertso mota den
jakitearren. Bertso-egilearen bizitza ere ikusten da, beraren beste zenbait
bertso ezagun ere aipatu eta entzunez.
Erabiltzen den materiala
- J. Dorronsoro-ren "Bertsotan".
- X. Amuritza-ren "Zu ere bertsolari".
- Kasseteak (taldeka nahiz bakarka).
- Fotokopiak.
Ingurunearen azterketa
Zumarraga-Urretxu-n euskara oso gutxi erabiltzen denez, bertsozale gutxi dago.
Txapelketetan izandako partaidetza
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Eskola sortu berria denez, oraindik ez dute txapelketetan parte hartzeko aukerarik
izan, eta ikasleek ez dute oraindik horretarako esperientziarik ere. Dena dela, prest daude
posible denean parte hartzeko.
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NAFARROAKO BERTSO-ESKOLAK

BERA BIDASOAko eskola
Sorrera
1985.ean.
Arduraduna
Joxe Fermin Argiñarena.
Partaideak eta mailak
8-10 ikasle, euskaldun zaharrak gehienak eta bertsolaritza ezagutzen zutenak.
Maila bakarra.
Sorreraren zergatiak
Beran eta inguruan bertso-txapelketaren saioak izan ondoren, bertsoa zer den
ezagutu nahian, gazteak animatzen hasi ziren.
Orain hiru urterarte bertsotan aritzen ez zen Mikel Taberna beratarra aurten
txapelketan ikusteak, gazteak animatu egin ditu.
Gipuzkoarekin mugan egonik, bertako indarraren eragina garbia da.
Bilkuren periorizitatea
Urrian hasi eta Gabonak arte ostiral edo larunbatetan. Guztira hamar saio eta bi
afari.
Bilkuretan egiten dena, metodoa
- Bapatekotasunaren bila errimak landu eta esaldiak egin.
- Idazteko aukera haundirik ez.
- Ziri aldera jo nahian, bizitasuna bilatu.
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IRUÑEko eskola, Zaldiko Maldiko
Sorrera
1985.ean.
Arduradunak
Bernardo Azpillaga eta Lontxo Aburuza.
Bi ikastaro:
1. Lehenengoa:
1.a Bilkuren periorizitatea: Gabonak bitarteko hiruhilekoan, astero bi ordu,
12 saio guztira.
1.b Partaideak eta mailak: 18 apuntatu eta 15 bat astero bildu.
Euskaldun zaharrak eta bertso-zaletasun dexentekoak. Koplak bapatean
egiteko gai zirenak dexente, eta zortziko txikia ere moldatzen zuten ikasle
batzuk.
2. Bigarrena:
2.a Bilkuren periorizitatea: aurrekoaren jarraipena izan nahirik, urtarriletik
martxora bitartean.
2.b Partaideak eta mailak: bi mailatan banatutako 24 lagun. Horietatiko 12
Iruñearen inguruko ikastoletan OHOko 8. mailako ikasle bertso-zaleak.
Nahiz eta bi talde desberdin izan eta bakoitza ariketa desberdinak egiten
egon, ondo konpontzen ziren elkarrekin.
Sorreraren zergatiak
Bi arrazoi nagusi hauengatik apuntatu zen jendea Iruñeko bertsolari eskolan:
- Ondo pasatuz bertsolaritza zer den ikasteagatik.
- Irakasle asko haurrengan proiekzio bat bilatu nahiean.
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Metodoa
1. Bertsolari zahar baten 10 bat zortziko txiki kantatu eta egilearen bizitza
agertu: bizitza, egoera,, ziriak, joera...
2. Doinuak ikusi: kantatu eta doinu alaietatik tristeetaraino dagoen kontrastea
ikusi.
3. Errimen zerrenda egin: hitz bat eman eta errima horretan bukatzen direnen
zerrenda atera; aldi berean errima horiekin esaldiak asmatu, Amuritza-ren
liburuari jarraituz.
Esaldi horiek elkarren arteko lotura izan dezaten saiatu.
4. Bapatekotasun hori landutakoan, esaldiak idaztera jo eta neurketako lanean
sartu.
Aldamenean silaba bateko eta bikoen zerrenda izanik eta hoiek egoki
sarturik, zortziko txikiak egin.
5. Behin koplatxo pare bat osatutakoan, txandaka kantatzen hasi. Batek
kantatzean, denen artean elkarrizketa bidez zuzenketak egin.
6. Gaia eman eta gai horretarako egokiak diren errimak ikusi eta gaia
sakondu.
7. Amuritza-ren metodoa da azken finean erabiltzen dena.
Inguruko bertsolari eta bertsozaleen eragina
Iruñea eta Nafarroako hutsune nagusia horixe da hain zuzen, bertsolari gutxi
dagoela inguruan. Bertso-zaletasuna goraka doa, nahiz eta Euskadiko Txapelketara
oraindik jende gutxi joan:
- Urtean zehar hiru bertso saio finkaturik daude.
- AEK-n mintza-praktikan daudenek beti dute hitzaldi edo bertso-saioren bat.
- Nafarroako Txapelketan parte hartutakoak: Argiñarena, Mikel Taberna,
Bernardo Azpillaga eta Lontxo Aburuza.
- Euskadiko Txapelketan parte hartutako nafarrek jipoia hartu zuten, batzuk
gehiago espero bait zuten; baina hori pasatzen ari da.
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Orain Zaldiko Maldiko-n dagoena finkatu nahi da urte guztirako, alegia, opor
garaiko hiruhilekoa kendurik, Eguberriak arte ikastaro bat, Aste Santu bitartean bigarrena,
eta ondoren beste bat.
Herrietara begira ezer zehaztu gabe dago: Bera-n bezala Leitza-n eta Etxarri-n ere
esperientzi politak izan ziren, baina taldeak finkatu gabe geratu ziren.
Hutsune hori betetzeko asmoz, bertsolaritza irakaskuntzan sartzeko, herri
bakoitzean irakasleekin 10-12 astetako ikastaroak egiten dira, nahiz eta irakasleak ez izan,
tartean sar daitezen.
Bertsolaritzaren historiaren erabilera
Orain arte ez da gehiegi aipatu, zeren hauek lehenengo pausoak direnez,
historiarena sakontze-garairako utzi bait da.
Bertsolaritzaren praktikak ikasketa-prozesuan duen eragina
Eragina handia da: nahiz eta bertsolaritzak euskara menperatzen zenbateraino
laguntzen duen neurtzea zaila izan, garbi dago haurrak gogoz dabiltzala eta asko idazteak
zuzentzeko posibilitateak ematen dituela.
Bertsolaritza bapatekotasunez beteta dagoenez, erritmo bizi hori oso gustokoa
dute haurrek, eta berehalaxe hasten dira errimak osatu eta esaldiak egiten. Kopla osatu eta
txanda itxoin gabe kantatzea, gogokoa dute.
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IPARRALDEKO BERTSO-ESKOLAK

Hona egun Iparraldean dauden bertso-eskolen azalpena:
- Non dauden
- Zuzenbideak
- Ikasle-kopuruak
- Irakasle eta arduradunen izenak

ANGELUko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64600 Anglet.
Ikasle-kopurua
37 haur, hiru taldetan banatuak.
Arduradunak eta irakasleak
Arduraduna Piarres Sein da, eta irakaslea Xanti Iparragirre.

ARRANGOITZEko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64200 Arcangues.
Ikasle-kopurua
30 haur, bi taldetan banatuak.
Arduradunak eta irakasleak
Kristina Etxeleku da arduraduna eta Xanti Iparragirre irakaslea.
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AZKAINEko bertso-eskola
Zuzenbidea
Eskola pribatua. 64310 Ascain.
Ikasle-kopurua
20 haur.
Arduradunak eta irakasleak
Mixel Jorajuria da arduraduna eta irakaslea, berriz, Xanti Iparragirre.

DONIBANE GARAZIko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64220 Lasse.
Ikasle-kopurua
Bi taldetan banatutako 18 haur, bederatzi bakoitzean. Adina, berriz, 7 urtetatik 10
urte bitartekoak dira.
Arduradunak eta irakasleak
Arduradunak Aña Mari Alfaro eta Ani Hobiague dira, eta irakaslea, berriz, Santos
Beloki.
Noiztik funtzionatzen duen
13 haurrekin 1984/85 ikasturtean hasi ziren lanean.
1985/86 ikasturtean haur berdinekin, beraz, 13ekin jarraitu zuten.
1986/87 ikasturte honetan hasierako 13etatik bederatzik segitzen dute, beste
laurak goragoko ikastolara joan bait dira. Ikasturte honetan beste talde berri bat ere osatu
da, izan ere, talde berri bat sortu bait da, bederatzi haurretakoa berau ere.
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DONIBANE-LOHITZUNEko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64500 Saint-Jean de Luz.
Ikasle-kopurua
69 haur, lau taldetan banatuak.
Arduradunak eta irakasleak
Arduraduna Ottabi Irigoien da eta irakaslea, Xanti Iparragirre.

HAZPARNEko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64240 Hasparren.
Ikasle-kopurua
Bi taldetan banatutako 26 haur.
Arduradunak eta irakasleak
Arduradunak Janine Urruty eta Mayi Barbier dira, eta irakaslea, berriz, Santos
Beloki.
Noiztik funtzionatzen duen
Bi talde daude Hazparne-ko ikastolan ere. Lehen talde bat 1985/86 ikasturtean
hasi zen 13 haurrekin. Eta aurtengo ikasturtean, 86/87an, talde berak segitzen du. Gainera,
talde honetara beste ikastola batetatik hiru haur gehiago etorri direnez, 16 ari dira
momentuz.
Bestalde, aurtengo ikasturtean 10 haurreko talde berri bat sortu da. Guztira, beraz,
26 haur dira bertsoak ikasten dabiltzanak.
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HENDAIAko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64700 Hendaye
Ikasle-kopurua
30 haur.
Arduradunak eta irakasleak
Arduraduna Bernadete Berha da eta irakaslea, Arzallus bertsolaria.

KANBOko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64250 Cambo.
Ikasle-kopurua
12 eta 13 urtetako sei gaztetxo.
Arduradunak eta irakasleak
Arduraduna, Gillermo Etxeberria eta irakaslea, Xanti Iparragirre.

MAULEko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64130 Mauleon.
Ikasle-kopurua
19 haur ari dira bertso ikasten.
Arduradunak eta irakasleak
Odette Mohorade eta Pantxika Duperou arduradunak eta Santos Beloki irakaslea.
Noiztik funtzionatzen duen
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1986/87 ikasturte honetan hasi dira Maule-ko ikastolan bertso irakasten serioski,
nahiz eta lehendik ere andereño batek zerbait irakatsi dien. Orotara 19 haur dira bertso-lanean dihardutenak.

SARAko bertso-eskola
Zuzenbidea
Gazte-etxea. 64310 Sare
Ikasle-kopurua
16 haur.
Arduradunak eta irakasleak
Ana Mari Olaso da arduraduna eta Arzallus bertsolaria ibiltzen da bertso
irakasten.

SENPEREko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64310 Saint-Pee-Sur-Nivelle.
Ikasle-kopurua
12 haur
Arduradunak eta irakasleak
Mari Jose Berroeta arduraduna eta Xanti Iparragirre irakaslea.

URRUÑAko bertso-eskola
Zuzenbidea
Hazia taldea. 64700 Urrugne.
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Ikasle-kopurua
6 haur edo gaztetxo.
Arduradunak eta irakasleak
Arzallus bertsolaria bera da bai arduraduna eta baita irakaslea ere.

UZTARITZEko bertso-eskola
Zuzenbidea
Ikastola. 64480 Uztaritz.
Ikasle-kopurua
17 haur.
Arduradunak eta irakasleak
Arduraduna Terexa Arbelaitz eta irakaslea Xanti Iparragirre.

Iparraldeko bertso-eskolen metodologia
Lehenik esan beharra dago, eta beraien hitzak dira, "Iparraldean ez daudela
bertso-eskolak Hegoaldean bezala serioski organizatuak".
Metodologiari buruz, berriz, guztiak bide berberetsutik dabiltzanez, ez dugu
bereiztasunik egingo eta orokorrean agertuko dugu atal hau.
Haur gehienak 7tik 10 urte bitartekoak direnez, beraien metodoa ez da oso
"zehatza". "Gainera, astean oren bat eginez, ez dago beste munduko gauzarik egiterik".
Xanti Iparragirrek badu 12 eta 13 urtetako gaztetxo talde bat ere, eta hoiekin lan
zailtxeagoa egiten du, edo gehixeago eskatzen die behintzat.
Zuzenean metodoaz hitzegitean zera egiten dute:
- Bertso zaharrak ikasi, doinuak ikasteko.
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- Oraingo bertsolari batzuren bertsoak ere ikasten dituzte, ikasitako
doinuaz baliaturik edo eta doinu berriak ikasteko.
- Neurri diferenteetako bertsoak ikasten dituzte eta bertso horietaz
baliatzen dira oinak edo zangoak edo pikoak, errimak eta abar
aztertzeko.
- Teknika doi bat erakutsi ondoren, bertsoak egiten hasten dira:
. Erimak bilatzen eta lantzen
. Lerromuturrak eman eta bertsoak egiten
. Gai bat eman eta bertsoak egiten, eta abar.
- Bertsolaritzaren historia ere doi bat lantzen da: nonbait omenaldi bat
baldin bada, omendutako bertsolaria eta beraren historia aipatzen dira.
Iparraldean antolatzen diren bertso-saioetan parte hartzen duten
bertsolariak ere aipatzen dira.
Ikastoletako andereñoak, eta lan honetan bereziki arduradun bezala aipatu
ditugunak, oso bertsozaleak dira, eta beraiek eskatuta sortu ziren bertso-eskolak eta beraiei
esker jarraitzen dute.
Aurten beste esperientzia berri bat ere martxan dago, baina hain berria denez,
oraindik ez dago xehetasun haundirik ematerik; esan, elizaren eskoletako eta estatuaren
eskoletako zenbait ibilkari bertsoak erakusten ari direla. Orotara 20 bat ibilkari edo
euskara irakasle dira, zenbait eskoletan "Bertsoz-bertso" metodoaz baliatuz bertsoak
irakasten hasi direnak.
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ONDORIOAK

Garatutako lanean zehar baieztapen asko egin badira ere, eta gainera, denak bere
garaian emandako erreferentzi zein dokumentuen arauera aski frogatuak izan badira ere,
guztiak konpilatzeko eta batera emateko ordua datorkigu orain.
Gauza asko azaldu dira orri hauen artean, batzu, halere, ez omen zuten, azalez
behinik behin, hemengo izenburua den "Bertsolaritzarekin" oso erlazio zuzenik.
Edonolaz ere, eskolatzen ari den eta betidanik eskolarra izan ez den praktika hezle
hori, bidaia honetako une guztietan izan dugu lagun. Bertsolaritzari ezarritako irakurketa
pedagogikoa da gaurko honetan abiapuntu eta bukaera. Are gehiago, asmo horrek lan osoa
zeharkatzen duela esan daiteke, azken finean bera bait da hari gidaria. Askotan hartzen ez
dena, baina edonon, bere sareak direla medio, azterketa honen itxurari eusten diona.
Baina esan bezala, ez da bertsolaritza ez eta bertsoaren inguruan dagoen mundua
kontutan hartu izan dugun gauza bakarra. Aitzitik, hasieran zein atalka agertutako nahiak
eta frogak pilatzen saiatuko gara, bere orokortasunean, ondorioen multzoa argiago izan
dadin.
Edozer baino lehenago, planteatutako zientziazko mintzaira pedagogikoaren
ariketa betea izan dela, nekez ezezta daiteke.
Edonongo diskurtso unibertsitarioan, gai honi buruz agerian dauden elementuak
erabiltzeaz gain, hemengo praktika konkretu batetaz aritu izan da, bertako Hezkuntzaren
Teorian, bertako datuak direla medio eta bertako hizkuntzaz baliatuz, kontzeptualki
definitzeko. Horregatik esan daiteke:
A.- Inoiz eta inon ez dela "berezko bertsolari" bezala kontsidera daitekeen figura
existitu.
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Amuriza-k idatzitako gauzez gain1, eta nahiz eta gaur egun begibistako gauza
iruditu, "berezko"aren argumentua bertso- eta bertsolari-eskolaren aurkakoek (beraz eta
ikusi dugunez, propioki eskolatze eta alfabetatze-garapenen kontrakoak) maiz erabili izan
dute eta erabiltzen dute2.
Hala eta guztiz ere, hemen jasotako ahozko dokumentu guztietan beti
ingurugiroaren eragina azpimarratzen den bezala, antzinako bertsolariei buruz egindako
monografietan ere, antzeko gauza nabarmentzen da3. Hau da, gauza guztietan bezala,
bertsoak egiten beti ikasi egin dela eta ikasten dela.
Guztiz agerian ez dagoen eragin bat dela medio ala ikaskintza arautzaileago baten
bidez, bainan, azken finean, erdian prozedura hezlea dago.
B.- UNESCOk onartu duen terminologiaren arauera (Tesaurus, 1980).
B.1) Orain arteko bertsolariak (klasikoki "eskolatuak" eta "eskolagabeak"
deritzanak) formarik gabeko heziketa baten emaitzak ditugu.
B.2) Muxika aldeko "Ajuria" tabernako tankeraz biltzen zirenak zein 1978.etik
honuntza "bertsolari-eskoletan" bildu diren helduak ere, hezkuntza ezformala ereduan
klasifikatu beharko genituzke.

1 "Gizakiak daukan berezkorik onena, ikasmena da. Gauzak ikasteko ahalmena... jaio berriak soinean berezko
altxor handia daramala esan dezakegu, baina horrekin ez dugu ezer argitzen. Potentzial hori nola garaerazi, hor
dago koxka. Hitz batez, ikasi egin behar du, bai oinez, bai hizketan eta bai edozertan, eta ez du ikasiko,
aukerarik parean jartzen ez bazaio".
Amuriza, X. "Berezkoa, ikasia, ahaztua". EGIN, 1985.eko abenduaren 10ean, 25. orr.
2 "Asko hitzegiten da gure egunetan Bertsolari Eskolaz. Olako ta alako tokitan Bertsolari Eskolak sortu dirala.
Uztaidazute galdera au egiten:
Ikasi ditekean zerbait ote da bertsolaritza?
Berezkorik ez duanarentzat, itxasoan porruak aldatzea bezala dala esango nuke".
Eizmendi, I. (Basarri). "Bertsolari eskolak". El Diario Vasco, 1981.eko ekainaren 11n.
3 Iparraldeko bertso-eskolei buruz ikus:
Xarriton, P. «Hazparneko bertsolari eskola ez-formalaz» in "Bertsolaritza, formarik gabeko heziketa".
EHUko HEZI, Bilbo, 1983.
Gipuzkoako antzinako bertso-eskolak:
Lekuona, M., EGAN, Suplemento de literatura de la R.S.V.A.P., II. garaia, XXIX. Tomoa, 1969.
Bizkaiko bertsolari-eskolak:
Enbeita Balendin, in "Bizitzaren Joanean". Elkar, Donostia, 1986.
"Garriko bertso eskola" eta "Nire aitita irakasle" pasarteak bereziki.
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B.3) Irakaskuntza-egituretan sortutako bertso-eskolak, berriz, hezkuntza
formalaren eredu gardenak izango lirateke.
D.- Guzti hau garatuz, jasotako dokumentazioaren arauera (gizabanakazko
ahozkoak nahiz eskoletako fitxak) honako hau edukiko genuke.
Jatorrizko bertsolariaren

Bertsolari berrien

ikaskintza-prozedura (I)
aprendizai prozesua (II)
_______________________________________________________________
*Ikasketa ez da berez azaltzen.
*Nahiz eta ingurugiroa egon,
guztiz banakakoa dugu.

*Ikasketa agerian dago.
*Taldearen gainean.
eraikitzen da.

*Mugikorra da leku-sozial
batzu baditu ere.

*Ia beti toki berberean
bilakatzen da.

*Ez ohi du denboraldi mugaturik,
praktika askea baizik.
*Batzu maisutzat jo izan arren,
ez dago errolen banaketarik.
*Bertsolaritzari, eta ez beste
ezer gehiagori ezarri ohi
dio arreta.
*Bertso osoa eskuratu eta
horrela egiten ikasten da.
*Doinuaren bidez erritmoan
oinarritutako ikaskintza dugu.
*Memoria lantzen da, bertsozaharrak, "almazena"...
*Ingurugiroaren eragina
azpimarratzen dute.

*Denbora erabat pautaturik
dago.
*Irakasle eta ikasleen zereginak
bereizturik daude.
*Beste gauzen artean ikasten da
(Hizkuntza, Geografia eta
abarren artean).
*Bertsoaren osagaiak hasten dira
ikasten bertso osoa baino lehenago.
*Idazkeraren bidez aldez aurretiko
egitura logikoa da hastapena.
*Logika dugu euskarri.

*Bertsolaritzaren ondoan sortzen
diren fenomenoetaz
(txapelketak, eskolak e.a.),
eritzi oso ezberdinetakoak

*Bertsolaritzak sortzen dituen
tira-biretaz adostasunezko maila
handia ohartzen da. Txapelketak
onuragarriak dira, eskolak

dira.

*Norberaren lanean oinarritzen
dira.

ere bai, eta abar.
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E.- Kulturalki, ikaskintza-prozedura oso ezberdinen aurrean aurkitzen gara.

Jatorrizko bertsolariena (I), "jakiten ikastea" dugu eredu. Hau da, praktika askea
dela medio hasten dira ezagutza konkretu bat bereganatzen. Ez da, gainera, inongo
"corpus"ik aztertu behar, praktika batetaz jabetu baizik. Guztiz pragmatikoa den eredu
honek, erritmoan du erroa, eta osotasunetik sinpleagorako eraikuntzazko norabidea
erabiltzen duen bitartean, ingurugiroaz zein bizirik dirauen tradizio batetaz
besterenganatzen da.
Bertsolari berriak (II), ostera, "jakina, ikasitakoa"-ren eredu ditugu. Egitaratuta
dagoen (beste norbaitek eraiki duen eran) jakintza baten ikasleak dira.
Aprendizaia normatiboa, erabiltzen diren bitartekoetan (denboraren seriazioak,
errolak, ariketak eta abar) eta edukietan (bertsoaren gramatika ideala) oinarritzen da.
Teoriatik abiatutako ikaskintza honek, ideian ditu sustraiak. Bertsoaren osagaietatik irten
ohi da, bertsoa bera osatzeko bidean. Eskolaz trasmititzen da bertso-teknika, bertsoari
buruzko giza-zientziazko ekarpenetaz jabetzen den eran.
F.- Psiko-fisiologikoki arakatuta, bi prozeduren zirkuituen arteko bereizketa
nabaria da.
I. deitutako prozeduran, informazioa paralelotan prozesatzen dela esan genezake,
II. ereduan datuekin serietako lana egiten den bitartean.
I. eredua (orohar hartu behar bada ere) eskuineko hemisferioan fundamentatzen
da eta II.a, berriz, ezkerrekoan. Era berean, I.ak espazioaren gainean eraikitako adimena
erabiltzen baldin badu, II.ak denbora du hastapena.
Luria, sobietar psikologoak plazaratutako gerrako burmuin zauriekin egindako
esperientziak ezagutu eta gero4 , orain arte adierazitakoari erantsi diezaiokegu,
Mintzairarako ahalmena, orokorki, ezkerreko hemisferioan (lehenengo menperatzailea
deitutakoan) kokatu ohi bada ere, ezkerrean idazkerakoa aurkitzen dela eta eskuinean,
berriz, ahozkoa.

4 Ikus Mozaz Garde, M.J., "Aspectos semiológicos de las apraxias de los miembros superiores". Barcelona-ko
Unibertsitatean 1986.ean aurkeztutako Doktorego Tesia.
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Guzti hau eskematikoegi azaltzen dugu, bere tokian, behar zen bezala honetaz
aritu bait ginen, eta, azkenean garbi uzteko, I. ereduari ahozkotasuna dagokiola eta II.ari
idazkera.
Jakina denez, orain arte adimen artifiziala deitutakoaren zeregina serietan
funtzionatu du. Gizakiak datuak batera (paralelotan) tratatzeko duen trebetasuna, ordea,
arlo horretan oso gutxi landuta daukate5.
Ez da, beraz, harritzekoa, bertsoetarako abildadea bi prozeduren arauera
bideratzerik baldin badago, askotan txantxetan aipatutako "ordenagailu bertsolaria"
laister gure artean izatea6. Jokoak joko, bada.
G.- Orain arte bereiztutako bi eredu hauek, halere, Bertsolaritzaren historia bera
baldintzatzen digute, beste irakurketa-mota bat egiteko aukera ematen duten bitartean.
G.1) Eskola eredua bera definitzeko, "Mendebaldeko kulturaren barneko gatazka
eta idazketaren eskola" ataleko puntuan (Eskolaren giza, materiazko eta sinboloen
espazioa) aipatutakoaren arauera, ohizkoak diren ezaugarriez gain (talde-lana, lekune
propioa eta denboraren jabetza), idazketaren erabilera erantsi beharra dago.
G.2) Bertsolari-eskolak (pedagogikoki bederen, oso eredu didaktiko berriak
direnez) sortu arte, ez dago bertso-eskolaz hitzegiterik, nahiz eta, ohizko esanahi arruntean
duela gutxi arte eta gaur egun ere, hori oso hitz hedatua izan7.
Esanahi batetan, "Xenpelar-en tankerakoa edota estilokoa" esan genezake, baina,
hezkuntz zientzien ikuspegitik batik bat, inolaz ere ez "Xenpelar-en eskolakoa". Oso
hedatuta dagoen beste dikotomia bat adierazteko, berriz, ez du ematen "bertsolari
eskolatuak" eta "eskolagabeak" hitzak erabiltzerik batere egokia denik, eskolatzearen
historia miatu izan denez geroztik behintzat8.

5 Guzti honetaz aritzerik izan nuen Palma de Mallorca-n egindako "IV Seminario Nacional de Teoria de la
Educación" delakoan, 1985.eko urrian, "Datu zentraguneari buruz" Pauli Dávila eta Luis Lizasoain irakasleekin
batera aurkeztutako adierazpenean. Kopia badago.
6 Amuriza-ren errimen hiztegiaz baliatuz, A. Diaz, X. Arregi eta O. Angulo-k Donostiako Informatika
Fakultatean egindako saioak, hortik doaz ("Sistema bertsolaria"). Bestela ikus Iturrioz, J.M., "Etxeko
ordenadorean bertsoak ikasten". Elhuyar, Donostia, 1986.eko apirileko 2. alean, 54 eta 55. orrialdeetan.
7 Ikus "Idazketaren poderioa" izena daraman ataleko 16 eta 20. oharrak.
8 Lozano, C. "La escolarización: Historia de la enseñanza". Montesinos. Barcelona, 1982.
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Hortaz aritzeko, hizkuntza arruntean izan arren, herri-bertsolaria, edo herrikoia eta
ikasia edo landua edota ilustratua nahi bada, hitz eta kontzeptu zilegizkoak dirudite.
G.3) Era berean, eta honetan literaturaren eremu zabalari orain arte esandakoa
aplikatuz, "ahozko literatura" terminoa zehaztea dagokit. Odon Apraiz-en ekarpenari
esker, Manuel Lekuona-k zabaldutako "kopla zaarren ritmoa" dela medio, bi adimen, bi
logika eta, azken finean, bi kultura guztiz diferenteak bereizterik badago. Gainera, bati
aplikatzen dizkioten hermeneutika-moduek ez dute baliorik bestearen aplikapenerako.
Beraz, literatura alfabetoaren erabileraren hedapenarekin batera sortzen bada,
alfabetatze-prozeduren zabalpenez nekez hitzegin daiteke, idazketaren historia kontutan
hartuz, ahozkoa eta literatura parekaturik.
Ahozko literatura izan zitekeen, ordea, ahozkatzeko idatzita dagoen literatura,
erlijio-debozionarioen antzera, adibidez, edota ahotsez egindakoaren idatz-islada herri
alfabetizatu batetan. Ez da ez bata ez bestea bertsolaritzaren kasua, bertso-eskolak sortu
arte. Bidenabar, alfabetoaren bidez bertsoaren irakaskuntza egitaratu arte.
Honetaz, goian hemendik aurrera propioki bertso- eta bertsolari-eskoletaz
hitzegiterik badagoela aipatu den legez, era berean, bertsolari-eskolak direla medio,
"ahozko literatura"k esanahi zehatzagoa duela esan genezake.
Orain arte guztiz ahokaria izan den kultura baten emaitzez aritzeko, ahozkaritza
deritzot hitz egokia. Bestela giza-zientzietako ekarpen gehienak (Antropologia klasikoa
zein berria) ahantzi beharko genituzke, bere hizkuntzaz alfabetaturik ez dagoen gizartean
aplikatzeko, alfabetatutako batetik etorri beharko liratekeen paradigmek ez bait dute balio.
H.- Aipatu beharra dago, halaber, burutzen ari den ikerketa honetarako
aurkeztutako dokumentu ahokariek duten garrantzia. Honetaz, eta oro har, luze jardun
badut ere (gogoratzea besterik ez dago "kulturari buruzko azterketak ahozkoaren bidez"
atala), ondorio gisa, beharrezko zehazkizunak azaltzea onuragarria dirudi.
Aho-hizkuntzak berak heziketaren arloan duen garrantzia kontutan izanik, are
nabariago dateke hezitzaileak diren prozeduren datuak jasotzeko9.
9 - Bordieu, P., "¿Qué significa hablar?". Akal. Madrid, 1985.
- Rondal, J., "Lenguaje y educación". Científico-Médica. Barcelona, 1980.
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Izan ere, elkarrikuska zuzenean bi hiztunen artean halako enpatia sortzen denez,
baita arlo izkutuenetan ere, idazkeraren gain eraikitako harremanetan behin ere lortuko ez
dena lor daiteke.
Horrela posible da hitz-jarioaren arauera informazioaren bila joateko elkarrizketa
bideratzea, izkribuz egindako inkestan inola ere planteia ez daitekeena.
Modu berean, interes handiko datuetan sakontzea dagoen bezala (horretaz eritzia
eskatzen den bitartean), bakoitzaren eginkizun baten historiaz zehazterik ere badago.
Elkarrikuska zuzenek gizarte biziarekin jartzen gaituzte kontaktuan eta aztertu
nahi den arazoaz norberaren inplikazio eta jarrerak azal arazi ditzakete.
Datuen zentrugune antzera funzionatzen dute giza-zientziazko elkarrizketan
oinarritutako metodologian:
H.A) Erabilitako hizkuntzari buruzko zehazkizunak emanez (menperatze-maila,
alfabetotasuna, euskalki-mota eta abar).
H.B) Diskurtsoaren ezaugarriak azal araziz (logika-mota, erreakzionatzeko erak,
isiluneak eta beste).
H.D) Agertzen diren datuekiko erlazioak (urduritasunak, jenioaren eraginak,...)
Eta gainera, guzti hori berrinterpretatu egin daiteke beste datu batzu ezagutu eta
gero, zeren batzutan, jakina denez, inoiz idatziko ez omen diren gauzak esaten bait dira.
Dokumentu ahokariaren erreibindikazioa, beraz, lan honen zereginetariko bat izan
da.
Bertsolariekin egindako elkarrizketatik, bestalde, hauxe atera daiteke orohar:

- Alonso, I. "Bernstein en la encrucijada de la sociología de la educación". Revista Española de
Investigaciones sociológicas, 11. zb., 1980.
- Luque, P.A. "Una aproximación a la teoría de los códigos sociolinguísticos". Educación y Sociedad, Sevilla,
ICE, 1981.
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H.A.1. Menpeko esaldi gutxi erabiltzen dituzte.
H.A.2. Elkarlokitza asko.
H.A.3. Lexiko aberatsa eta nekazal hitzez beterikoa.
H.A.4. Ahoskera zuzena.
H.A.5. Euskalkietan erroturiko hizkuntza.
H.B.1. Diskurtso sintetikoa (hitz gutxikoa).
H.B.2. Oso "inplikatua". Hau da, datu askoren emailea.
H.B.3. Asko landutako memoria, askotan zehazkizun gehiegi emanez.
H.B.4. Ez oso analitikoa (salbuespen batzu izan ezik).
H.D.1. Komunikatzeko erraztasuna.
H.D.2. Segurtasun psikologiko handia.

Beraz, eta harrigarria badirudi ere, nahiz eta garatutako kultura batetan bizi (eta
porzentaia handi batetan alfabetaturik egon), kultura ahokari bati legozkiokeen ezaugarri
gehienak (ikus "Gaur egungo ikuspegiak" atala).
Beste batetarako utz dezagun bertsolari berriekin (A. Egaña, J. Sarasua, P.
Aristorena eta abarrekin) egindako elkarrizketen konparazioa..., baina ia segur, aldaketa
ugari azalduko zaizkigula. Gero gerokoak.
I.- Euskal kulturan dagoen praktika hezle hauetaz, Hezkuntzaren Teoriaren
baliabideak direla medio egindako ikerketek, beste ondorio batzu dakartzate
irakaskuntzaren arlora:
I.1) Heziketa-prozedurak, Eskola eta alfabetatze-sistemetatik at ikusi ahal izatea.
I.2) Honen ondorioz, kulturaren baitan dauden zenbait pragmatika (hizkuntzarena
barne) desideologizatzea (mesprezurik gabe ohartzea).
I.3) Kultura gaurkideak eskatzen dituen eduki zein formen gaurkotzerako,
mailegu eta kopia hutsen ordez, bereizketa kulturaletatik diseinatzea.
J.- Guzti honen azalpen gisa, gure kulturak aintzinakoaren eraginez (lehenengo
mailan ahokaria) eta berriaren poderioz (bigarren mailako ahokaria) duen ahozkaritza
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indartsu bezain bizia (bere barneko berregintzarako mekanismoak eta guzti), hasi egin
beharko litzateke erabiltzen bere birproduzitze propiorako.
Bertsolaritzaren azterketa pedagogikoak erakutsi digunez, aipatutako pragmatika
dela medio (Hezkuntz mota ezberdinez baliaturik) erdi-hilda zegoen jakintza eta praktika
bat, bertsolaritza berarena, hain zuzen, erreskatatzea posible izan da.
Eta Teoriaren arlorako honek emaitza ugari eman digun bezala (nazioartean
erabilitako terminologia hemengo praktikari aplikaturik, hizkuntza bera trebaturik,
hemengo hezkuntza nahiz kultura edota literaturarako lexikoaren egokipena eta abar),
hemengo hizkuntz praktika diglosikoaren irtenbiderako ere balio dezake.
Esan bezala, gaur egun ezin da pentsatu gure hizkuntzaren problematika
(erdaldungoa nola euskaldundu eta euskaldungoa nola alfabetatu) eskola eta gramatikaereduen bidez konpontzerik dagoenik.
Egun ematen ari diren soziolinguistikazko terapiak, ezin daitezke hezkuntza
formala eta ezformalaren eskemetan geratu10. Euskarak duen ahozkaritza kementsua
erabili behar da.
Hortaz, metodo pragmatiko-komunikaziozkoak eta ez guztiz arautzaileak.
Eskoletako lekuneak gainditurik kale eta herrietara joanez, ez dugu berriro ere kale egingo.
Bertsolaritzaren adibidea garbi dago. Beraren mezu teorikoa azaltzen saiatu gara.
Honi dagozkion euskararako ikasketen diseinurako ardatzak, dagoeneko garden daude.
Baina, diseinua bera... beste ikerketarako.
Azkenik eta behin, lan honetan zehar aztertu nahi izan dena, Jakintzaren heleraztea
dugu. Berariazko zein jorizkoa, baina, hori bai, adibide gardena erabili nahian,
bertsolaritzarena alegia.
Egindako guzti hau Heziketaren Teoriaren Saiakera besterik ez da izan.

10 Begiratu besterik ez dago "Euskararen soziolinguistika". JAKIN, 1987,eko 42-43. zenbakian eskaintzen
diren datuak zein miaketak.
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Beraz, hartutako bertsoaren mundua xedetzat eman beharrean, gauza bera egin
genezake, pilotagintzarekiko edota aintzinako gremioen irakaskuntza ikertuz.
Eta gainera aitortu beharra dago, Heziketaren Teorian batere ohizkoa ez den
bideari ekin diogula oraingo honetan, zeren "Ezagutza arloa" deritzan hartan gehien
erabilitako ikermoldeak, epistemologian, metateorian edo hezkuntz filosofian besterik ez
bait dira sartzen.
Geureak, bada, genealogiazko ildotik doan ekarpena izan nahi izan du. Hau da,
jakintza batetik ezagutzaren egituraketara (barnekoa zein azalezkoa) nola pasatzen den
aztertzea, ezagutza horren hedapenerako mekanikak (helerazte-erak, kontrolak eta abar)
agerterazi ditugun bitartean.
Nolabait esanda, Psikiatria edo Klinikarekiko M. Foucault-ek egin zuena. Lanari
buruzko miaketetan, J.P. Gaudemar-ek egiten duena edota F. Muele Eskolaren garapenaz
ikertzen ari dena.
Hau izan da, asmoz behintzat, bertsolaritza helbidea izanik eraman nahi izan
dugun lana.
Ondorioz, Pedagogiazko beste irakurketek eman ditzaketen ikuspegiak
(Didaktika, Hezkuntzaren Historia, Hizkuntzaren Pedagogia e.a.) agortu gabe aldatzen ari
den giza-fenomeno bati (bertso-eskolaren sorrera) Heziketaren Teoriaren ikerbideak ezar
eraztea.
Eta hau guztiau bertsolaritzaren garapenaren bidez sakondu nahi izan dugu,
Jakintzatik Ezagutzara deitutako bide hori aurrean eta present bait dugu, eskolatzeereduaren hedapena dela medio. Sortu berriak diren testugintzetan, erakundeetan,
eskolatze-prozedura ezberdinetan eta giza-ereduen aldaketen bidez euskal kultur munduan
azaltzen diren istiluetan zein polemiketan.
Baina aipatutakoaz gain, Bertsolaritzaren azterketa euskal kulturaren
trasmisioaren ikerketarako objektu aztergai oso emankorra denez, euskararen soslaiari
guztiz loturik egoteagatik eta, era berean, guztiz bizirik bezain indartsua azaltzeagatik
(ipuingintza edo errefrautza eta beste ez bezala), azken hamar urteotan arlo honetan egon
diren aldagaien ikerketa egin da, Pedagogiaren ikuspegitik egiteke bait zegoen.
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Hau dela eta, bertso-eskolak euskal kulturan benetako haustura izan direla adieraz
dezakegu orain. Epistemo-gnoseologikoki esan daiteke, tradiziozko erritmo-pentsaerari jarraipena ematen zaiola, legitimazio- zein adimen-egituretan guztiz ezberdina
den pentsamendu mota berri baten bidez (ideatikoa). Soziologikoki, berriz, behin ere
bertsolari-praktikan aurkitu ez diren giza-multzoak, egun bertan azaltzen zaizkigu, eskolak
direla medio.
Bertso-eskolen eragin hau kontutan izanik, gaur egun ahalmenezkoa dugu zenbait
kontzeptu behar bezala erabiltzea, hala nola, bertsolari eskolatuak eta eskolagabeak, ahozko
literatura eta beste.
Eta agian hemendik aurrera giza-aldaketa askoren lekuko izango gara, zeren,
adimenaren oinarrian dagoena datuen elkarketa denez, bertsolaritzaren erabilera
pedagogikoaren bidez ez bait dira bakarrik hizkuntza, kultura, historia eta abar lantzen,
helerazten eta hazten, horietaz gainera memoria eta, azken finean, adimena bera ere bai
baizik.
Beraz, bukatzeko, nahiko egokia litzateke, D. Ottoson-ek (Unesco-ren Zientzi
Arazoetako Zuzendari Nagusia) esan zuena berriro hona ekartzea:
"Egun arte, mendebaldeko hezkuntz sistema gehienak bereziki ezker
hemisferioko ahalmenak garatzera zuzendurik egon dira. Arazoa hauxe da, garunaren
funtzioei buruzko gure ezagutzak aurrera egiten duen neurrian aldatu egin beharko
liratekeela pedagogi sistemak".
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