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Bertsolari aldizkariak bertsoa eta komikia 
uztartzearen alde egin du azken urteotan. 
89. zenbakian ekin zioten Patxi Gallegok eta 
Xabi Payak Nork liburuaren lehen orriak ar-
gitaratzeari, Hamar bertsolaritxo izenburu-
pean. Amu izan ziren horiek, 100. zenbakian 
Nork osorik argitaratzeko.
 Komikian ohikoak diren bide zenbait uz-
tartu dituzte lan honetan: ukronia, detekti-
be-istorioa eta parodia. Bada ukronia ttiki 
bat, 2013ko Bertsolari Txapelketa Nagusian 
abiatzen delako trama, baina, fikzioaren jola-
sari ekiteko: izan ere, Andoni Egaña irudi-
katzen dute txapeldun 2013an. Are gehiago, 
agurra egitera doala, txapelketan bertan hil 
egiten dute Egaña. Hor abiatzen da detekti-
been jarduna, eta baita parodia ere.
 Parodia horren lehen urratsa, detektibeen 
profila da: ez dago detektibe bakarra, ohikoa 
denez, detektibe-taldea baizik: Bertsokop, 
bertso-eremuko teknologia-saioei keinu 
egiten diona; Amaia Ezpeldoi, Itxaro Borda-
ren nobeletako detektibe errurala (komikian 
idazlearen alter ego gisa irudikatua); Jesika 
Fletxeberria, kultura popularreko detektibea 
gogora dakarrena; eta Amezketako aguazila, 
Fernando Amezketarra marrazki biziduneta-
ko pertsonaia. Detektibeen hautuan islatzen 
den moduan, umorea sortzeko testuarteko-
tasunarekin egiten dute jolas; bertso-mun-
duko pertsona ezagunen ondoan, kultura 
bisualean ezaguna den jendea irudikatu 
dute (politikariak, sukaldariak, musikariak, 
aurkezleak…), eta baita uneren batean komi-
ki-pertsonaiak ere (Gartxot, Ipurbeltz, Punki, 
Xabiertxo, Xabinaitor, Zakilixut...). Bikain as-
matu dute imajinario kolektiboan erroturiko 

kultura bisuala identifikatzen, eta Patxi Galle-
gok beste behin aurpegierak zein gorpuzke-
rak irudikatzeko trebetasuna erakutsi du. 
 Xabi Payaren ekarpena funtsezkoa izan 
da, bai komikian bertsoak tartekatzeko, bai 
bertso-munduaren joerak, ohiturak zein 
jarrerak parodiatzeko ere. Gaiari dagokio-
nez, bertsolaritzaren eta kulturgintzaren 
botere-jokoak, autoritate-talkak eta lehiak 
dira nagusi. Bide horretatik, besteren ar-
tean, bertsolaritzan jada esplizitu egin diren 
kezka zenbait jorratzen dira: bertsolarien 
genealogiak, genero-gatazkak eta lurral-
de-ordezkaritzak. Nolanahi ere, genero-ga-
tazkak bertsolari jakinetan gorpuzten ditu 
(gorpuztasunaren irudikatze sexistaren bat 
ere agertuz); eta lurraldetasunaren inguruko 
gogoetak, aldiz, ez dira bertsolari jakinetan 
gorpuzten, estalkipean irudikatzen direlako 
herrialde-ordezkariak.
 Testuartekotasunak testuartekotasun, 
tentsio narratiboari eusten dio komikiak: 
batetik, tramaren bilakaeran, ikerketaren 
inguruko informazioa ongi dosifikatu delako 
(eta bigarren mailako tramak ere ederki josi 
direlako); bestetik, tipografia-hautuei, en-
koadratze anitzei eta komiki-joskera abera-
tsari esker, erritmo bisualari ere ezin hobeto 
eutsi diolako narrazioak. n
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