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z BERTSOLARITZA ESTITXU EIZAGIRRE KEREJETA

«Hernanin bertsoaren haria ez da eten»

750 orrialdeko liburua idatzi
duzu, eta ia 250 urteko
bertso historia ageri da.
Zein da ondorio nagusia?
Ondorio nagusia da, Her na nin
bertsoaren haria ez dela eten.
Lotura kuriosoak dau de: adi bi -
dez, liburuan azaltzen den
bertsolaririk zaharrena eta
gazteena fa mi lia berekoak di -
ra, Txabo la tegi eta Eli Pa gola,
250 urteren diferentziare kin.
Eta hernaniarrak dira, Euskal
He rriak eman dituen bi ber -
tso lari goi mailako: Joxe Ma -
nuel Lu jan bio bere garaian, eta
Maia len Lujanbio gaur egun.

Bertsoari buruz hainbeste
idatzi da... baina primiziak
ere baditu liburu honek?
Joxepa Zubeldia bertsola ria ren
biografia dakarki libu ru ak.
Baz tanga zela eta Herna nin
ema kumeek egindako bo rroka
kontatu zuen Zubeldiak ber-
tsotan. Bertsoak oso eza gunak
dira, baina bertsolariaz apenas
genekien ezer. Tilose tan herri
bazkari batean kan tatu zituen
bertso hauek, mahai gainera
igota. Eta anaia etxepean pa -
sa  tzen ze nean bertsoa kan ta -
tzen zion, eta Joxepak balkoi -
tik eran tzun. Bertso, poesia eta
errezu asko idatzi zituen. Garai
har tan ez zegoen ondo ikusia
ema kume batek kalean kan -
tatzea, baina berak jende au -
rrean kantatzen zuen. Seku -
lako kasta zeukan emakume
harek! Zubeldiarenak erakus -
ten du, oraindik berresku ra -
tzeko pertsona eta bertso asko
daukagula ingurukoen artean.

Txirritari egindako
elkarrizketa bat dakarki...
Larrabetzu.org webgune ko

kideek deskubritu zuten
elkarrizketa, eta guk hona
ekarri dugu. Eta aipatu nahi
nuke Agustin Iturriaga ere,
euskarari egindako ekarpe -
na gatik. Aita Zavalak bere
bertsoak ekarri zituen, tar -
tean Muñagorriren bertsoak
bereak zirela dio. Baina libe -
rala zen, eta ez zuen bere
bizitzari buruz ezer idatzi.
Hutsune hori Mikel Zalbildek
bete zuen. Guk bien lanak
elkartu ditugu, eta emaitza
guztiz interesgarria da:
aurrerakoia izan zen euskara

biziberritzeko planteamen -
du tan, hezkuntza aldetik...
Her naniko herriak ikur har -
tu beharko luke Iturriaga,
bere figura zabaldu. 

Zortzi zatitan banatzen
duzu liburua, garaika.
Bai. Garai bakoitzean aktibo
zeuden bertsolariei buruz ari
gara, guztira 80 inguru, eta
aipamena egiten zaie beste
zenbaiti ere. Horrez gain,
hainbat gai landu ditugu,
orokorragoak direnak, eta
garai batetik bestera pasatzen

direnak: gerrak, erronda, ber -
tso eskola... Garai bakoitzari
sarrera historikoa egin dio
Urko Apaolazak.

Atentzioa ematen du,
Estitxuk berak ez duela bere
iritzirik ematen liburuan.
Nolabait, besteri uzten diela
ahotsa...  
Lan honen oinarrian 50 elka -
rrizketa daude, eta elka rriz -
ke tatu horiek kontatzen dute
historia, lehenengo pertso -
nan. Nik egin dudana da,
horiek esan da koa trans -
kribitu eta forma eman, eta
informazio gehiago behar
zen kasuetan, bilatu. Auspoa
saileko 15 liburu ere erabili
ditut, Zeruko Argiak, Bertso -
zale elkarteko datu basea.. 

Baina funtsean, ahots as -
kok dute bakoitzak bere his -
toria. Testuz, testigantzaz,
argazkiz, bertsoz osatu ta ko
puzzle bat da, nik piezak
elka rren ondoan jarri ditut,
ez besterik. yy

Eizagirre kazetariak idatzi du ‘Bertsoaren haria Hernanin’ liburua, Hernanin ezagutzen den
lehendabiziko bertsolaritik gaur egunerainoko bilduma. Aurkezpena, igandean, 12:30etan, Biterin.

Estitxu Eizagirre Kerejeta, sei urteko lana eskutan duela.

«Lan honen oinarrian
50 elkarrizketa daude,
eta elkarrizketatu
horiek kontatzen dute
historia, lehenengo
pertsonan».

Bertsoaren haria Hernanin

Egilea: Estitxu Eizagirre Kerejeta

Argitaratzailea: 

Hernaniko Bertso Eskola

Laguntzailea: Hernaniko Udala

Salgai, 25 euroan: Dobera euskara

elkartean, argia.com-en, Leokadisti

liburu-dendan eta Hernaniko Elkar

Megadendan.

z GOIZ EGUZKI

Bihar, paseoa eta 
hamaiketakoa
Goiz Eguzkik antolatuta, bigarren
paseoa egingo dute bihar goize-
an, Hernaniko inguruetan. Go iz
Eguzkitik bertatik abiatuko dira,
goi zeko 10:00etan, eta Osi ñaga
aldera joango dira. Otsua-enean
haimaiketakoa egin, eta 
Goiz Eguzkira buelta. yy

z ZINEA

Sarrerak gaur, 
‘8 apellidos 
vascos’ ikusteko
Gaurtik astelehenera, berriz
emango dute 8 apellidos vas-
cos pelikula arrakastatsua.
Sesio guztietarako sarrerak
gaurtik izango dira salgai, taki-
lla orduetan: gaur, 21:30-
22:45; bihar 16:30-22:45;
igandean 16:30-22:15; eta
astelehenean 16:00-16:45.
Prezioak, 4 euro ostiral, larun-
bat eta igandeko saioetarako;
eta 2,5 euro astelehenerako. yy

z ARTISAU AZOKA

Gastronomia eta
eskulanak, gaur,
bihar eta etzi
Euskal Herriko eta beste hain-
bat lurretako gastronomia eta
eskulanak izango dira hiru egu-
nez Hernanin. Gaur, bihar eta
etzi, Gudarien plazan egongo
dira, goiz eta arratsalde
(11:00-15:00 / 17:00-22:00).
Magoak ere izango dira, ipuin
kontalariak, tatuajeak... yy

z KONTZERTUA

Akordeoi eta txelo
kontzertua, bihar
Akordeoi eta txelo kontzertua
izango da, bihar, 20:00etan,
Milagrosan. Hogei bat pieza
joko dituzte, zenbait autore
ospetsurenak: J.S. Bach,
Maurice Ravel, Edward Grieg,
Pablo Sarasate, Dave Brubeck
eta Astor Piazzolla. yy

z PRESO ETA IHESLARIAK

Kontzentrazioa
gaur, Zinkoenean
Kontzentrazioa gaur, 20:00 e tan
Plazan. Lema: Euskal preso eta
iheslariak etxera. yy
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Goizean ostarte batzuk ikusi-
ko dira. Baina arratsaldean
fron te berri batek euria ekarri-
ko du, eta ipar-mendebaldeko
haize hotza. Min.11º/Max.17º (e

u
s
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lm
e

t)GAUR BIHARHobera egingo du, baina goizean

oraindik ipar-mendebaldeko hai-

zea ibiliko da eta euria egingo du.

Arratsaldean pixkanaka hobetu

egingo du. Min.8º/Max.16º
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IRAGARKI MERKEAK
ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, 

persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

reflexologia, aurikuloterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

z OLINPIADAK

Pintxandartea eta 
O Faktorea, hasteko

Bihar hasiko dira Gazte Olinpiadak, lehenengo
bi probekin. Goizeko 10:00etan hasita, Tilosetan. 

BIHAr hasiko dira azkenean
Olinpiadak, eta festari ekiteko,
bi proba antolatu dituzte: Pin -
txan dar tea eta O Faktorea. Goi -
zeko 10:00etarako egin dute ke -
dada, Tilosetan, eta ordu erdi
beranduago hasiko da lehia.

Pintxo eta estandarteak
aur keztu beharko dituzte tal -
de ek, 10:30etatik aurrera, eta

12:30 etan baloratuko dituzte.
Ja rraian, bazkaria izango
dute (14:00etan), eta kafe-
kopak. Arratsaldeko 16:00etan
berriro ekingo diote lehiari, 
O Faktorearekin. Ondoren,
eki taldi bat burutu (18:00 -
etan), eta txarangak girotuko
ditu kaleak, gaueko kontzer-
tuetara arte (21:30etan). yy

Lau finalistak, aukeratutako pelotekin, Galarretan.

z ERREMONTEA

Pelotekin gustora, finalerako prest
Prest dira Sagardoaren Txapelketako finalistak. Launa pelota aukeratu zituz-
ten atzo, eta materialarekin gustora azaldu ziren. «Txapelketa osoan izan
ditugun peloten antzekoak dira, eta ez dira aitzakia izango finalean», azaldu
zuen Ionek. Berak eta Etxeberria IVak pelota biziagoak aukeratu zituzten:
127’2, 127’8, 130 eta 130’2 gramokoak. Matxin III eta Etxe be rria IIIak,
berriz, motelagoak: 127’1, 128’6, 129 eta 130’6 gramokoak. Partidu estua
espero du Etxeberria IVak: «Ez dago faboritorik». Etxeberria IIIak, klabea
lehenengo tantoetan ikusten du: «Hasiera izango da finalaren gakoa». yy

LANGILEEN Nazioarteko Egu -
nean, Maiatzaren 1ean, deitu-
tako manifestazioaren berri
emateko prentsaurrekoa
eman zuen atzo Hernaniko
LAB sindikatuak. 

Egun horretako manifesta-
zioetako bat Hernanin egingo
da, 12:00etan Gudarien Plaza -
tik abiatuta. Eskualdeko ma -
ni fes tazioak antolatu dituzte-
nez, Buruntzalde mailakoa
izango da Hernanikoa, baina
gehiago ere egingo dira
Donostian, Beasainen eta
Tolosan, «herritar guztienga-
na iristeko».

«Krisiaren aitzakiarekin

buelta eman zaio lortutako

guztiari»

Maiatzaren 1ean aldarrikatu
nahi dena zer den azaldu zuen
atzokoan LAB sindikatuak. 

«Orain urte batzuk lortu
ziren eskubide batzuk: langi-
leen estatutua, 40 orduko
gehienezko lanaldiak zehaz-
tea, marko edo hitzarmen
probintzial eta autonomoak...
Krisiaren aitzakiarekin buelta
eman zaio lortutako guztiari;
2013ko uztailaren 7an hitzar-
men kolektibo gehienak erori
ziren. Eta hori dena lortu zen
borrokarekin, sufrimenduare-
kin, konfrontazioarekin. Mar -
txo a ren 3koa langileen arteko
kon fron tazioa izan zen, oso
gogorra. Eta gaur egun ere

konfrontazioa behar da, nego-
ziazioak itxi gabe, baina kon-
frontazioa. Gure indarra kale-
an dago. Lehen lortutakoa
berreskuratu behar dugu,
borrokaren bitartez».

LABen ustez, «krisia iruzur
haundi bat da, aberatsak abe-
ratsago eta pobreak pobreago
egin dituena». Horren aurrean
«borrokaren garrantzia azpi-
marratu» nahi du sindika-
tuak. «Azken 3-4 urteetan bos-
pasei greba orokor eta beste 3
bat sektorial egin ditugu».

«Irtenbidea da 

bertan erabakitzea»

Egungo egoerari aurre egiteko
«erabakitze eskubidearen ga -
rr antzia» azpimarratu zuen
LABek atzokoan. «Erabakitze
eskubidearen premia langile

mugimendura ekarri nahi
dugu. Horregatik, manifestazi -
oaren leloa: Langileok erabaki.

Eus kal Herriak erabaki dezan».
Bestelako jarraibide batzuk

ere baditu LABek, baina «ber-
tan erabakitzea ezinbestekoa»
dela uste du. «Sindikatuen
batasun estrategikoaren alde
egiten jarraitzen dugu, ELA-
LABen artekoa, nazio mailako
eraikuntzan. Konfrontazioak
egongo lirateke, baina horrela
lortuko genituzke eskubideak
denontzat. Ez bakarrik afilia-
tuta daudenentzako edo lane-
an ari direnentzako, baizik eta
guztientzako eta langabetuen -
tzako. Onena dira negoziazio
kolektiboa eta hitzarmen pro-
bintzialak. Baina aldarrikatzen
dugu bertan erabaki behar
dela. Euskal Herrian erabaki,
neurriak hartu, zein motatako
marko eta Euskal Herria nahi
ditugun...». 

«Talde kolpatuenen defentsa»

Hau guztia aldarrikatzeaz gain,
LABek ekitaldia egingo du Maia -
tzaren 1ean, manifestazioaren
ondoren, «talde kolpatuenak
defendatzeko:  hezkun tza eta
osasungintzaren pribatizazioa-
ren eragina jaso dutenak; ema-
kumeak, oso egoera prekarioan
daudelako; langabetuak, gero
eta gehiago direnak; gazteak;
eta negoziazio kolektiboaren
arazoak eragindakoak». yy

«Lehen lortutakoa berreskuratu
behar dugu, borrokaren bitartez»

Maiatzaren 1ean Hernanin egingo da manifestazioa, Buruntzaldean
LABek deitutakoa, «herritar guztiengana iristeko». 12:00etan, Plazan.

z MAIATZAK 1 LAB SINDIKATUA

«Gaur egun ere
konfrontazioa behar
da, negoziazioak itxi
gabe».

Prentsaurrekoa eman zuen atzo LABek, Langileen Nazioarteko Eguneko manifestazioaren berri emateko.

«Erabakitze
eskubidearen
premia langile
mugimendura
ekarri nahi dugu».
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Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      

errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

JESUS IRURTIA LIZASOAIN

HERNANI ATLETISMOA 

Hernanin, 2014ko apirilaren 25ean

Zure oroimena, alaitasuna eta
borondatea beti izango dira gure

bihotzetan.


