BER,TSOTARI SARIKETEARI BUR,UZ

ENTZUN ENTZUNDA GERO
Bertsolarien lenengo txapefketea Bizkaian ospatu zanetik,
aurten dira zortzi urte.
Txapelketa arek be, arrezkerokoen antzean, zeresana ugar¡ emon eban, batezbe Muxikako bertsolari artean.

Zorioneko trrima>r ta neurria zirala ta dirala, ia asarratu
be egiten giñean. Orduan, eta orain be bai, gipuzkoarren egikerearen aurka gengozan. Gaur, orduan baiño zigur eta siñis-

tuago. ,

Jaun agurgarria:

uxatzeko letaniena.

Zuen aldizkariaren azken zenbaki bietan (r55 eta 156 zenba-

kiak), cz dodaz ain gogoko izan
Bertsolari Sariketari buruz idatzi diranak. Eritziak lib¡c dira,
ta bcti cntzun bcar izatcn dira
andik edo emendik norberaren
critziakin bat cz datozen gauzak.
Ori ala da; ta ala danez, gutxi
edo asko zerbair oituak garc la-

I

Bertso,r¡mak billatzen dabiltz bertsolariak, olan zorroztasuna, esatea, irudimena, mam¡ña ta ugaritasuna- illundu ta
eskastu oi diran arren. Balentin Enbeita zan, eg¡kera orrer¡
buruz eritxi onik ez ebana. Guk, beste guztiok, apur bat edo
al genCuana, gipuzkoarren erara io genduan.
Arrezkero, Basarriri be irakurri deutsat berau baieztuten:
r¡ma estuegiak, geienetan, bertsoaren esana kikildu egiten
dauala. Ondo rimatu eta ezer gitxi esan.
Gero, txapelketa nagusietan, bertsolaririk onentzat geunkazanak atzean gelditzen zirala ta sariak zelan eta nortzuri
entoten jakezan ikusiz, eta juezak gizon artezak izango zirata
siñistuz, arrazoia euren alde (Gipuzkoako egikerearen alde)
egoalakoan iarri giñean. Baiña barriro be, tengoratuak gagoz.

Aurten, sariketa nagusian, ondo agirian gelditu da esan
nai dodana. Azken ekitaldirako gelditu ziran-iru bertsolariak,
egin ebezan-gai bardiñetan, iru burutasun, iru era, iru egikera, iru bertsolari ezbardin agertu ziran. Bat, rima onekoa, eskola zarreko bertsolaririk onenetarikoa; baiña gaiak azal, esatea urri ta burutasun barri gitxikoa. Bestea, rima eskasago.
koa, eskola zar eta barriaren bitartekoa; baiña gaiak sakontxuago ta barritasun geiagokoa. Ta irugarrena, rima eskasekoa, sarri puntuak ia alkar ez dabela josten esateko modu.
koa; baiña gaiak sakon, esateak zorrgtz eta irudimena luze
darabiltzana.

Sartak emotean, juezak au edo bestearen alde ez dabeta
egingo, zigur nago. Oraiñarte au uste izan badot, gaur zigur
nago: juezak otan'egin dabe, bertso egikera ori (gipuzkoarrena ) Dnena dala uste izan dabelako.

Baiña apurka apurka, Bizkai, Lapurdi ta Zuberotarren
erea, mamintzen doa. Onegaz, ez neuke iñor mindu gura, eritxi bat argitu baiño.
Puntu ta rimen <<almazenak> burutik kenduta, gaiak kolkoratzen ikasi bear da (baita bakarrik ari izaten danean be),
norbera gaitu bearlda lnorbera gai egin) eta, rima onegian
pentsatu barik, gaiari guna aurkitzen ikasi. Bestela ez da bertso-sortzaillerik aterako, bertso zarrak abestuten iarraituko
dogu, edo geien be zar-barritzailleren bat agertuko jaku.
Olan, gure bertso-sortzaillerik onenak aitu, bear dan neu.
rr¡an a¡ntzat artu ta saritzen ikasiko dogu.
Deunoro Sarduy
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nean muturra sartuta ibilten ga-

'ranok. Ezertan
laguntzeko eskeintza gutxi izango dogu, b"iña egiten dogunagaitik iardutzeko asko'izango doguz.
Abel Enbeitari ondo eritziko
jako, bearbada, foballistak eta
ziklistak aberastea; baiña bera
bertsolari izanarren, asko deri-

txo roo.ooo pezetako saria. Neri
ez, nork emon edo nundik lortu
badago. Ze, nere ustez, ta batez
be nere gogoz, iñor aberastekotan be, naiago neuke bertsolaria
aberastea, foballista edo ziklista
baiño. Sariketarako onenak aukeratu ziran ala ez,

ori

beste

kontu bat da. Ni ez ninuan
orretan sartu, nere eritzia eskatu bazeusten be; ta ez noia gauza orri ikutzera. Berengo mai-

llakoetan aukeratze zeatz

Eoa

egin al baleikean be, gorengoak
barruan egozenik ezin ukatu.

Baiña epaimaikoen lana arako
aukeratuen artean srritzea zan,

ta ez arako aukeratzea. Ta ez
noia gauzak nastatzera.
Baiña bai Abel Enbeitari ta
batez be Zabale'ñ (ez dakit iauna ala anderea) esan bear dentsiet juraduan gipuzkoar

geiago

Zabale dalakoak, gogorra naizala esango dau; baiña gogorra
izan bear, kontat2en iknsi bagerik, kontuak artzen asten danarekin.
Gaiñcra, zer nai da crabagi?
Probintziaiasuna ala sariketa bera? Ta erabagia, euskeraren bi-

dcz ala probintzi politikaren bidcz? Ncre ustez, euskeraren bidez iz.an bear leuke. Eta orretan

iustuak izateko, arestian esan
dodan lez, gub(ienez beste gipuzkoar bat bear zan maibu¡uan. Euskalerriko atlas linguistikoari begiratu, ikusi L. L. Bonapartek ta bere ondorengoak
euskalki banatzea zelan cgin
eben, eta andik ikusiko da nere
euskalkia nungoa dodan: Bizkaikoa. Ta, maiburukook onik
iuzgatzeko, Bizkaiko bi, giputx
bat, napar bat eta mugazandiko
rbbt egozei¡ maiburuko. Ta iírork
txarrera artzekotan, gipuzkoarrak artu bear eben ta ez bizkaitarrak.

Bailña euskalki edo probintzi
txikikeria orreik aintzat artzeko
gogorik ez da izaten maiburukoen artean. An, nailoa lan izaten da gauzak aldanik ondoe¡l
eroaten, aurraz dakigulako, orrdo
eroanda be, nekeza dala erabagi
zvzen-AJzena artzea. Ta zuzen
iokatzeko lcncngol<oa entzr¡ncia-

koa zuzen artu bea¡ danez., nik
nere aldetik ez daukat eragozpenik bizkaitar bati gipuzkoar bati
baiño askoz be obeto ulertzeko.

Ta au kontuan izanda, ez daukat iudarik maiburuan gipuz-

falta zala, gauzak obcto bardintzeko (au da, bertsolarien proporziñoz egoteko). Zabalek, ez
dakit nundik kontau ebazan iru
gipuzkoar epaimaian. Ni, bi

koar bat gciago cgon bear zala.
Zuzendari jauna, naiago neban olako idazki menrelueri cz
erantzun. Ncre denporak, ori

geundelakoan nengoan (gaiñera,
ni be giputx lez sa¡tu bear ba-

keraren alde; baiña uste oker
or¡eik oindiñok okerragoak cka-

naiz): J. M. Lekuona ra ni.
Ze, besteak, Satrustegi naparra,
ftzaina mugazandikoa, eta Aita

Martzel bizkaitarra zi¡an (lenengo domekan Amuritza, baiña

bigarrenean Aita Martzel bere.
ordez). An, irugarren gipuzkoarrik ez zan, aintzifia izaten ziran
ikusi eziñezko cspirituren bat ez
bazan. Ta ez dot uste. Oin, ikusi eziñezko asko izaten da, baiña

ez espiritu utsezkorik. Ta letanien premiñan gare, baiña mentalidade pobrcetatik ikusi eziñak

baiño geiago balio dau gure cus-

r¡i leikiezelako bearru
¡ANAITASUNAn¡en

tia

naiz.
zuzenda-

zaranez, zeure esku geldi-

tien da jakiñaren gaiñean ipinten deutsudana; zuzendari lez

oker¡eri

bidea emoteaffen,
turengoan olako zaparradaren
bat zeure burura joan ez dedin.
Beartua ez zate argitaratzera,

baiña zeure esku lagatzen dot
gutun au argitaratu nai badozu
be; ola, uste okerrak zuzentzeko bidea emongo zendukc.

luan

San Martin

