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Zuk herriko saioetan ikusi dituzu orain Txapel-
ketan ageri diren bertsolariak. Sorpresarik
hartu duzu?
Udako ibileratik txapelketako prestaketara
pasatzea traumatikoa ere bada bertsolarion-
tzat. Zeren txapelketakoa beste bertsokera
bat da. Kasik beste genero bat. Beste era
batera egiten da bertsotan, jendeak beste zer-
bait espero du, norberak beste zerbait eman
nahi du, fokua beste leku batzuetan jartzen
da... publiko garenean gogorra egiten da gure
kideak hain estu eta hain zurrun eta hain
lotuta ikustea. Baina enpatizatzen duzu zure
burua irudikatzen duzulako hor
hain lotuta eta bertsokera hain
bigilatua eginez, akatsik ez egite-
ko. Batez ere lehenengo fasee-
tan, aurrean ibiltzen diren ber-
tsolarien kezka horixe baita,
lehen fasea behintzat pasatzea,
bigarren aukera bat izateko.
Lotura hori ikusten da jarreretan, eta bertsoe-
tan. Faseek aurrera egin ahala soltura handia-
goa eta jendea normalago ikusten da.

Bertsolari gehienak oholtzan ezagunak
ditut. Baina kanpotik sumatu dut Unai Agirre
batek inpresioa utzi duela jendearen burutan.
Edo Agin Laburuk, jendeak ez zuela espero.
Edo Odei Barrosoren bertsokera jendeak
oso gozo eta gustura hartzen duela. Edo
Nerea Elustondok ere kristoren saioa egin
zuen eta jendearen gogotan geratu da. Behar-
bada ni ez naute hainbeste harritzen, ezagu-
tzen ditudalako. Baina publiko orokorraren
burutan geratu dira batzuk.

Aurpegi ezagunak geratu dira kanpoan. Txa-
pelketak bertsolarientzat prezio garestia du?

Txapelketa hasi aurretik badakigu zer dagoen
jokoan, zer arrisku dituen. Txapelketa eder
bat ateraz gero sekulako saria da, jendearen
harrera hori, plazetan ez bezalako arrakasta,
bai mediatikoa eta bai txalo dosi izugarria...
baina beste aldea ere badu, hariaren gainean
zoazela eta erortzeko arriskua. Momentuan
hor gaude zurrunbiloan eta badirudi hil ala
biziko gauza dela eta hori dela munduko gau-
zarik inportanteena; gero distantziarekin
ikusi behar da eta erlatibizatu. 

Bertsogintzan ere txapelketa mugarri iza-
ten da normalean, baina ez da oinarria. Ez

gaitezen despistatu. Ikusgarrie-
nak txapelketak dira, baina oina-
rria eta benetan garrantzitsuak
direnak astebururoko saioak
dira. Txapelketaren aparraldia,
eta txapelketako pozak eta
penak ongi daude, baina denbo-
rarekin, zorionez, erlatibizatzen

dira eta etorriko da Zeanuriko saioa, Anizko
saioa, Bilboko saioa... horiek dira egitan ber-
tsolaritzari eusten diotenak urtean.

Bertsolariarentzat bota dituen bertsoak izan
daitezke bere altxorra. Zure altxorrean plazako
bertsoek eta txapelketakoek zer pisu dute?
Bestela gordetzen dira batzuk eta besteak.
Txapelketan kamara asko, begi eta belarri
asko daude jarrita bertsoetan eta bertsoak
ateratzen dira pintoreen halako serie mugatu-
ko pieza gisa. Pieza horietan askoz arreta
handiagoa jarriko bagenu bezala da, gehiago
geratzen dira gogoan, erregistratu ere gehia-
go egiten dira, grabatu, zabaldu... Plazetan
bertsoak ez dira hain serie mugatuko obrak,
bertso askoren artean errazago pasatzen dira.

BECerako zortzi sailkatuen izenak jakin ostean, galdegai nagusia dago airean: 
Txapelketa itzaletik jarraitu duen txapeldunak zer emango duen oholtzan. 

Zurrunbiloaren erdian, bertsoa izan dugu hizketagai. 

«Txapela ez daramat tatuatuta,
estilo kontu bat ere bada»

MAIALEN LUJANBIO ZUGASTI

| SAIOA ALKAIZA ETA ESTITXU EIZAGIRRE |

Argazkiak: Dani Blanco

“Errimak ere askotan
bisualak dira. Idatzizkoak

lekua hartu dio neurri batean
ahozkoari, begiak belarriari”
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“Txapela nire belaunaldiarekin oso konpartituta bizi izan dut. Bertsokide horien ondoan beste bat gehiago sentitzen naiz”.

Babeslea: Bizkaiko Foru Aldundia
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Baina beste balio bat dute. Plazako bertsoak
zerikusi askoz handiagoa dauka leku eta
momentuarekin. Izugarrizko perla izan da
leku hartan eta momentu hartan. Pieza beza-
la balioko du gehiago edo gutxiago, baina
leku-une hori elkartuta sortu zuen eztanda
ezin da konparatu beste ezerekin. Beste era
batera neurtzeko piezak dira plazetakoak.
Leku eta une hartan gertatu zen, baldintza
jakin batzuetan, egoera jakin bati erantzunez,
hitz jakin bati segiz... hori ez da berriz gerta-
tuko. Hori da bertsoaren balioa.

Inguru ez hain euskaldunetara zabaldu da Txa-
pelketa. Urte asko daramazu plazetan, egunero-
ko ibilian nola ikusten duzu euskararen egoera?
Apustu ausarta eta interesgarria egin du
Elkarteak lurraldetasuna saioen bidez ere lan-
tzeko. Aldiro lantzen du txapelketak lurralde-
tasuna, berriz ere ez gara despistatu behar,
eta txapelketaren funtzioa ez da bertsolari
onena zein den erabakitzea bakarrik. Intere-
santeenak horren zehar-ondorioak dira. Inte-
resgarriena da Barakaldon finala egiteak ekar-
tzen duen oihartzuna eta eragin lezakeen
bertso eskola baten sorrera, eragin izan duen
moduan. Funtsezko funtzioetako bat hori da.
Aurten esaterako Oionen, Murgian edo Mau-
len saioak izatea ideologikoki eta plantea-
mendu bezala ederra da. Azierto handia.
Baita sakrifikatu behar badira ere potentea-
goak izan daitezkeen plaza batzuk, jendea-
rentzat irisgarritasun handiagoa dutenak,
ekonomikoki errentagarriagoak... 

Leku batetik bestera asko aldatzen da
euskararen egoera estrukturala. Bai legezko

den edo ez... bertsolaritzak
bere uberatxo bat uzten du
leku horietan: ez da egun
horretako lana bakarrik,
aurretik ere lanketa bat egi-
ten da euskaltegietan, ikas-
toletan, eta horrekin eta
egunean bertan pasatzen
den txapelketa eta jende
olde horrekin aztarna uzte-
ko esperantzan ari gara.
Bere neurrian, ondorio
polita utzi dezake. 

Zonalde euskaldunetan eta
ez hain euskaldunetako saio-
etan bertsolariari gauza bera
eskatzen zaio?
Alde txikiena txapelketetan
nabaritzen da. Txapelketako
saioa nahiko neutroa izaten
da, nazio mailako zerbait da
eta ez du hainbeste inporta
Maulen edo Donostian

izan. Herri bakoitzaren egoera soziolinguisti-
koa asko igartzen da astebururoko saioetan.
Aldea dago Iruñean kantatu edo Asteasun,
Durangon edo Gasteizen. Zonalde oso eus-
kaldun eta bertsozaleetan bertsoaren beraren
sofistikazioa edo indarra baloratzen da gehia-
go. Normalki zonalde ez hain euskaldunetan
beste funtzio bat izan dezake bertsolaritzak.
Agian jendeak beste zerbait eskatzen dio ber-
tsolariari: saioa jolastiagoa izaten da, dialekti-
kan oinarrituagoa, edukian oinarrituagoa,
formari ez zaio hainbesteko balioa ematen...
baina jendea hezi ere egiten da. 

Plazako urte hauetan denetan antzeman duzu
euskara kualitatiboki garatu denik? 
Nik uste baietz, hizkera bat sozializatu dela
prentsarekin, telebistarekin, irratiarekin...
estandarizatu egin da, erreferentzia amanko-
munak daude eta egungo kantakerak asko
jotzen du zehaztasunera eta hitz konkretueta-
ra eta jendeari hori gustatzen zaio. Akaso
hitzak ugaritu dira eta esamoldeak urritu...
Garai bateko bertsokerak aditzekin errima-
tzen zuen, lau errima-hitzekin hamar mila
bertso egiten zituzten. Hor dohainak garatu
behar dituzu gauzak desberdin esateko. Egun
manejatzen dugun hizkuntza-modua desber-
dina da. Eta kultura idatziak bat-bateko jar-
dunean ere asko eragin du. Errimak ere
begietatik gehiago lotzen ditugu belarrietatik
baino. Askotan eztabaidatzen da “hau eta hau
errima da?” zeinek agintzen du, idatziak?
Zuri belarrira nola sartzen zaizu? Horregatik
diot errimak ere askotan bisualak direla. Ida-
tzizkoak lekua hartu diola neurri batean

“Publiko bezala
batzuetan oso
politikoki politak
gara, eta izatea
gustatuko
litzaigukeen hori
entzun nahi dugu, 
ez hainbeste garena.
Bestetik, errealitate
miserable, ez hain
poetiko, ez hain polit
hori ateratzea ere
hautua da eta oso
hautu interesgarria,
kritikatzea da.
Inkomodoa da, ez da
horren arrakastatsua
askotan, baina agian
interesgarriagoa ere
bada”.
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ahozkoari, begiak belarriari. Lehen ahozkota-
suna eguneroko dibertsio bazen, gaur kultura
bisuala eta idatzia da nagusi, normala da era-
gin izana.

Duela 4 urteko Maialen eta aurtengoa.
2001eko txapelketa mugarria izan zen zure
bertsokeran. Horren bilakaera da gaurkoa, edo
beste zertan jarri duzu arreta?
Orduan bakarkako gaietan egindako narrazio
eta deskripziorako ahalegin hori (Himalayako
gutunarena, “Kaixo Maialen zer moduz” has-
ten zena) aurrez ez neukan teorizatuta, nahiz
eta gutxi gora behera, intuitiboki, banekien zer
nahi nuen. Bertsokeraz gerora egiten den ira-
kurketa da. Txapelketa interesgarria izaten da
norberarentzat egiten ari dena errebisatzeko.
Geratu eta irakurketa bat egiteko. Eboluzioa,
berez, etengabekoa da edo izan beharko luke,
sorkuntza arlo guztietan. Txapelketak aitzakia
ematen dizu geratzeko, pentsatzeko, errebisa-
tzeko... Pentsatu nahi nuke 2001etik hona ebo-
luzionatu dudala zerbait. Etengabeko berritu
nahi horretan jarraitzen dut aurten ere. Alda-
ketak ez dira izugarriak, estilo mutur batetik
besterakoak. Baina denboraren perspektibare-
kin ikusten dira. Zaila egiten zait esatea aurten-
goa zer izango den. Badaukat intuizio bat,
badakit nondik nora egin nahi dudan.

Formak eta edukiak batera joan behar
luke. Hizkuntza aldetik badaukagu lantzeko
eremu bat, esamoldeetan, gauzak esateko
jira-buelta horietan. Estiloz, bertsotan eder-
tzera jo nuen lehenik eta gero idortu nahi
izan nuen. Bide horretan nabil.

Nire helburua litzateke esatea. Gure ingu-
ruko gauzei buruz hitz egitea. Hutsaren gai-
nean dantzan ez ibiltzea. Interesgarri zaizki-
dan gaiak agertzea.

Lau urtez Txapeldun. Nola eraman duzu?
Lau urteotan egunero ez naiz egon txapelduna
nintzela pentsatzen. Ez daramat tatuatuta.
Zenbait momentu eta konpromisotan ardura

da, leku sinboliko hori betetzen duen pertsona
zeu zara. Baina zorionez nire bizitzan eta ber-
tsogintzan ez da ezer asko aldatu, nahiko
gauza normala izan da. Niretzat klabea
2001eko txapelketa izan zen: bertsolaritzara
zentratu nintzenekoa, “hemen nago eta hemen
egon nahi dut” sinistu eta kokatu nintzenekoa.
Zure hitza entzunagoa dela sentitzea... Hain-
beste urte daramatzagu, txapelagatik ez plaza
gehiago egingo ditut, ez konpromiso gehiago-
tara joango naiz... Nire bidean 2009koa ez zen
iraultza bat izan. Ardura sentimendua aurretik
zetorren zerbait zen. 

Lorpen hori momentuan gozatu nuen.
Gero ez da izan lau urteko estasia. Oso lasai
ibili naiz. Nire belaunaldiarekin oso konparti-
tuta bizi izan dut. Nik hala bizi izan dut, ez
naiz sentitu figura nabarmendu bat. Gaur
egunera arte iritsi banaiz bertsolaritzan, tal-
deagatik izan da, neurri handi batean. Horre-
la eraman dut lau urteotan txapela.

Emakumea eta boterea bada gai bat. Agian
kosta egiten zaigu leku horretan egotea ere.
Agian badu horretan zerikusia emakume iza-
teak. Zenbaitek esan dit “ez da ikusten txapel-
dun bat zugan”. Estilo kontu bat ere bada, nik
ez dut azpimarratzen hori. Edo agian beldu-
rra? Bietatik izan dezake. Azpimarratu nahi ez
izatea izan liteke beldur bat edo baita gauzak
beste era batera bizitzeko gogoa ere. Txapel-
dunen irudia belaunaldiekin ere lotuta dago.
Andoni Egañarekin konparatzen naute. Egaña
hogei urtean izan da txapeldun baina gainera
txapeldun izan da bera baino 10-15 urte gaz-
teagoa den belaunaldiarekin. Nire kasua beste
bat da. Unai Iturriaga, Igor Elortza, Jon Maia,
Jexux Mari Irazu... horien ondoan beste bat
gehiago sentitzen naiz, nahiz eta txapelduna
izan. Ni ez naiz ezeren lider edo erreferentzia
sentitzen, ez ni bakarrik behintzat. Inguru
baten parte sentitzen naiz. Hori bai, asumitzen
dut nire lekua, leku horren garrantzia eta sin-
bolikotasuna. Egon behar zen tokian egoten
saiatu naiz. Baina  toki guztietan ez egoten ere
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saiatu naiz, bistan ez egoten tokatzen ez
zenean, ez zaidalako gustatzen. 

Aurten txapela defendatzera zoaz?
Ez dut sentitzen defendatzera noanik. Azke-
nean, txapel hori ez didate kenduko; orain
jokoan dagoena beste bat da. Posizio sinboli-
koa defendatzera goazela sentitu izan da
orain arte, nik, paradoxikoa bada ere, senti-
tzen dut ez daukadala ezer galtzeko. Kasu
honetan nire leku sinbolikoa galdu dezaket,
hori onartzen dut, baina bestela txapelketan
ezin da galdu. Galtzeko modu bakarra desas-
tre handi bat egitea litzateke. Galtzea litzateke
zuk zure buruari jarri dizkiozun helburu
horietara ez iristea. Saio eder bat eginez gero,
txapela izan edo ez izan beste
kontu bat da. Hori ez da gal-
tzea, hori da ez irabaztea.

Finalaren egunean buruak ez
badu nahi bezala funtzionatzen
zer egiten duzu?
Nahiz eta urtean zientoka saio
egin, han egoera ezberdina da.
Zaila da kalkulatzen. Oholtza
diferentea da, mikrofonoa
diferentea da, erritualak dife-
renteak dira. 

Konfiantza izan behar duzu hainbeste urte
eta gero bertsoaldi bat ondo atera ez bada
ere, hurrengoa ondo atera litekeela. Mila aldiz
egin izan duzula hori. Bat-batean ez zaizula
ahaztu bertsotan. Hori da jarrera. Saio bat
atera liteke gaizki, eta aterako da segur aski,
baina hurrengoa ondo atera liteke. Eta atera-
ko da, hainbeste jende begira egotea bada
nahiko akuilu. Bertsoak gauza bat du ona:
ezin da espekulatzen ibili. Ezin duzu kalkula-
tu “hemen jaitsi egingo dut tentsioa eta
hemen estutu egingo dut”… Nik behintzat
ezin dut, nik beti ahal dudan dena egiten dut.
Oso argia da zer egin behar den: joan eta
egin. Gero burua nola egongo den? Buruak

lan handia egiten du, baina eutsiko diogu.
Denetariko finalak pasa ditugu: onak, txarrak
eta erdipurdikoak. Lagin bat badaukat eta
asmatuko dut egoten.

Nolakoa izango litzateke zure finalaren egun
ideala?
Gorputzaldi oneko final bat. Tentsioan dau-
kadana gorputza, tenk baina ez lotuta.
Buruan emari oparoa daukadan egun bat.
Sorkuntzaren gogortasuna eta egunaren
inguruko plazera konbinatuko lukeen egun
bat. Gaitasuna daukazuna kanpokoaz ere
ohartzeko. Hori da ideala. Askotan asko sar-
tzen gara gure lanean, baina konbinazio
horretan asmatuz gero, ederra litzateke. 

Bertsolariek askotan nahiko
luketen gizarte utopikoari buruz
kantatzen  dute. Beste batzue-
tan errealitatearen miseriatik.
Zein da bidea?
Konflikto bat izaten da norbe-
re barruan. Alde batetik,
mikrofonoa daukan edozeini,
badagokio esaten duenaren
gaineko ardura izatea; kontu-
ratzea zer esaten dugun. Izan

dezakegu “funtzio sozial” gisako bat, neurri
batean. Batzuetan sentitzen duzu nolabait
“pedagogikoa” izan nahia, idealki nahiko
nukeena adieraztea.

Publiko bezala ere batzuetan oso politiko-
ki politak gara, eta izatea gustatuko litzaigu-
keen hori entzun nahi dugu, ez hainbeste
garena. Horrek badu funtzio bat ere, helmu-
ga bat ikustea, ideal hori seinalatzea. Bertso-
laria hortaz oso pertsona sentsible eta aban-
goardista bezala geratzen da. Eta bertsolariak
maite du publikoak maita dezan. Badago
joera arrazoi, bizimolde eta jokabide eder eta
utopiko horietan kantatzeko. Zenbateraino
den jendeak maita zaitzan eta zenbateraino
den funtzio bat daukazulako eta nahiko zenu-
keelako gai jakin hori horrela izatea? Bietatik
izan daiteke.

Bestetik, errealitate miserable, ez hain poe-
tiko, ez hain polit hori ateratzea ere hautua da
eta oso hautu interesgarria, kritikatzea da, eta
entzuleari askotan entzun nahi ez duena esa-
tea. Gure errealitatetik hurbilago dago. Inko-
modoa da, ez da horren arrakastatsua asko-
tan, baina agian interesgarriagoa ere bada.
Aukera horretan mugitzen gara gai bati hel-
tzeko garaian: Zer publiko klase dagoen, zer
esan nahi dugun, konplazitu nahi dugu, zirika-
tu nahi dugun... Adibidez, mikrofono bat bal-
din baduzu, zenbateraino tokatzen zaizu ego-
era politiko-sozialari begira ezkorra izatea
mila pertsona entzuten ari badira? Horiek

“Nik uste emakume bakarra
izatearena bukatzen ari dela. Eta

emakume zarelako deitze hori
ere bai. Guztiz bukatzeko behar

du emakume asko egotea,
diferenteak eta maila onekoak”
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denak kuestionatzen dituzu.
Ni igual ezkor nago, baina
badagokit niri mikrotik rollo
txarra zabaltzea? Bertsolariak
bere buruan gauza horiek
denak balantzan edukitzen
ditu. Hautua oso modu azka-
rrean egin behar duzu, baina
horiek denak baloratu egiten
dituzu. 

Generoarekin berdin: emaku-
me edo gizon zaren markatzen
ez duen gizarte bat dugu hel-
buru, baina errealitatea hobe
islatzeko markatu behar da?
Seguruena eman beharreko
prozesua da. Lehenengo,
nahiko genukeen ideal
horretara joaten zara, eta
gero esaten duzu: hona
heldu behar dut, baina kon-
traesan eta gogoeta askota-
tik pasata. Lur berria da, aztamuka gabiltza.
Askotan oso aurrera joan nahi dugu, baina
beharrezkoa da beste dena ibili eta gero hara
iristea, ez hutsetik harainoko saltoa ematea.
Funtsik ez duten diskurtso ponpoxoek ez
dute luze iraungo. Interesgarria da eztabaida
hor dagoela. Etengabe ari gara gure burua
kuestionatzen eta horrek laguntzen du
aurrera joaten. 

Generoaren gaia bolo-bolo dabil bertso mun-
duan. Uste duzu gauzak aldatu direla?
Oso momentu interesgarria da, jende pila bat
dago horren bueltan, lanean. Bertsoa oso tes-
tuinguru ona da generoaren gaia lantzeko.
Jendea sentsible dago, argumentazioarekin ari
gara denbora guztian, dialektikarekin, arra-
zoiketarekin. Horregatik, etengabe ukitzen
gaituzte gai guztiek, eta generoak ere bai.
Neska gazte asko datoz bertsotan, eta gaine-
ra, oso maila onekoak. Denbora behar da

ikusteko zer gertatzen den
emakume bakarraren kontu
horrekin. Nik uste emakume
bakarra izatearena bukatzen
ari dela. Eta emakume zare-
lako deitze hori ere bai. Guz-
tiz bukatzeko behar du ema-
kume asko egotea,
diferenteak eta oso maila
onekoak. Orduan, sentituko
dugu gaur egun askotan
pasatzen dena, saio batean bi
neska daudela, edo hiru edo
lau. Horretarako denbora eta
kopurua behar da, hori
benetan oreka interesgarri
eta erreal bat izan dadin.
Orain dela urte batzuk ez
genuen askok usteko gaur
egun puntu honetan egote-
rik, genero ikuspegia aplika-
tzerik saiotan, gaietan…
hemendik urte batzuetara

ikusiko da salto kualitatibo hori eman dugun,
edo bakarrik maila sinbolikoan segitzen duen
kontuak. Nik uste baietz, saltoa emango
duela, ari dela ematen.

Beste kontu bat da gizartearen parte garela,
gure inertzia mentalak dauzkagu, gure molde
fosilduak dauzkagu. Buruak askotan traizio-
natzen gaitu, oso umore egina dugu, oso erre-
gistro egina daukagu… Askotan, geure burua
harrapatzen dugu, gero denboraz pentsatuta
gustatzen ez zaigun zerbait esaten. Lantzeko
gauza asko dago: Arketipo bezala emakume
irudiak oso murritzak dira… Badago lana egi-
teko nahi adina, baina lasai joan behar dugu
gauzak oso ongi lantzeko, ez oso azkar. Ez
itxurakerian oso ongi geratzeko diskurtso bat
eman, gero fondorik ez duena.
Pixkanaka joan behar da, bakoi-
tzak egin behar du bera lan per-
tsonala. Dena den, pozik egon
gaitezke egiten ari garenarekin. n

“Niretzat klabea
2001eko txapelketa
izan zen.
Bertsolaritzara
zentratu nintzenekoa.
2009koa ez zen
iraultza bat izan”.
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2013KO ABENDUAREN 8A�30

Lehen aldia Maulen
BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA

Hitzordu berezia genuen Maulekoa. Gure saioa genuen nunbait... Gure lehen aldia eta ez
genuen ezertan hutsegin nahi.

ANTOLAKUNTZA lanetan ari garela-
rik, manera arrunt desberdin batez
ikusten dugu dena. Horretarako zen
hain berezia izan Maulekoa. Uste dut
azkenean, kausitu dugula. Gero,
antolakuntza lanetan diodalarik,
beste itzaleko langileena baino ani-
tzez lan zama ttipiagoa dugula ohar-
tu naiz. Plazer handia izan da alde
horretatik ere... Sekula gurutzatu ez
ditugun pertsonen ezagutza egin eta
saio baten antolakuntza lanetan inda-
rrak uztartuz kausitu ahal izan dugu
astiriaren koadroa untsa plantan
ezartzen. Orduan eskerrak saio his-
toriko hori xutik jarri dutenei!

Ez zen haatik saio hain goxoa
izanen, bertsolariek ez balute beren
lana egin. Alde hortarik ere, zinez
preziatu izan dudan ikusgarria eskai-
ni digu oholtza gaineko seikoteak,
batzuetan gora, batzuetan behera,
baina denek zerbait utzi dute Orore-
na pilotalekuan. Orduan ez naiz
segurki puntuaketan luzatuko, ez
baitut uste horretan jadanik errana
izan denari zerbait gehitzen ahal

zaion. Bainan ikusirik
denak 60 puntutan
direla, orekatua izan
dela erran dezakegu.
Entzuteko goxoa zen gainera, botz
ederrak estimatuak izan baitira eta
hori xiberutar kantari batek erran
dit, orduan pentsa!

Hala, Maulekoa jadanik iragana
da. Hainbeste denboraz horren
beha egon ondoan, gure ametsa
jadanik bukatua da. Euskal Herriko
Bertsolari Txapelketa Nagusia lehen
aldikotz Xiberuan kokatzen zen eta
amets hori bukatua da. Baina pasar-
te eder hori ezin liteke bururatu
entzuleari eskerrak eman gabe.
Nunbre edo kopuru handian hurbil-
du zara Maulera joan den neske-
negünean eta ximiko bat sentitu dut
bihotzean. Frogatu diguzu Maulera-
teko bidea egiten ahal zenuela, hur-
bilekoak eta urrunagokoak jin zare-
te eta 1.780 ikusle ikustea Maulen,
bertso saio baterako gainera, xora-
garria izan da! Bertsolarien indarreri
zure maitasunezko esku zarten

oihartzuna itzultzeko gai izan zara,
biba zu, edo biba zü! Uste dut orain,
abenduaren 15ean Mauleko gelto-
kian hartuko dugularik autobusa
goizeko 6ak eta erdietan Barakaldo-
rat joateko, norbait gutaz oroituko
dela Euskal Herriko beste puntan.
Guk bidea plazer handiz eginen
dugu dena den. Begi ttipiekin behar-
bada, baina plazer handiz !

Momentu xoragarria izan da
guretzat joan den larunbatean, eta
agian zuentzat ere! Lehen aldi baten-
tzat, ez da hain gaizki atera!

Villabonan hasi ibilbidearen azken
aitzinako etapa genuen eta txapelke-
tak 15 egun emanen ditu orain Bara-
kaldora iristeko. Beste momentu
handi bat bizitzekoa
dugu han. Denak presta
daitezela, besta egun
handia heldu dela! Han
ikusiko gara... n

2013ko azaroaren 30ean, Maulen. Bertsolariak: 
Sustrai Colina (695,5 puntu), Unai Agirre (691,5), 
Jexux Mari Irazu (689,5), Aitor Mendiluze (688,5), 
Jone Uria (666,5), Agin Laburu (648).

Bi saioetako puntuak batuta, Maialen Lujan-
biorekin finala jokatuko duten zazpiak:
1. Amets Arzallus: (717+719,5) 1.436,5 
2. Igor Elortza: (722+703) 1.425
3. Sustrai Colina: (706+695,5) 1.401,5
4. Beñat Gaztelumendi: (697+695,5) 1.392,5
5. Aitor Mendiluze: (694,5+688,5) 1.383
6. Unai Iturriaga: (649+725) 1.374
7. Aitor Sarriegi: (688+674) 1.362
.............................................................................
8. Unai Agirre: (670,5+691,5) 1.362
9. Alaia Martin: (667+674,5) 1.341,5
10. Iñigo Mantzizidor: (667,5+663,5)1.331
11. Jexux Mari Irazu: (638,5+689,5) 1.328
12. Jokin Uranga: (657,5+668) 1.325,5
13. Jone Uria: (653+666,5) 1.319,5
14. Agin Laburu: (650+648) 1.298
15. Etxahun Lekue: (649+639,5) 1.288,5
16. Jon Martin: (640,5+641,5) 1.282
17. Fredi Paia: (661,5+617,5) 1.279
18. Julio Soto: (639,5+620) 1.259,5
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