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Sarrera 

Eskuartean duzun lan edo bidaia honetara, aipatze hutsak jakinaren gaineko kontua 

balirudike ere, genero asimetriak ekarri gaitu eta hurrengo lerroetan bidaide izango 

zaitugunez hori argi geratzea gura genuke. Jakitun gara espazio irekien jaun eta jabe 

oraindik orain gizonezkoak direla, hots, gurean plaza, euskal kulturaren epizentroa, 

gizasemeena dela (Gonzalez, 2013), plazagizonena alegia; pilotari, bertsolari zein 

politikariena. Bestela esanda, etxekoandrea aise irudikatzen badugu ere, ez zaigu batere 

xamurra egiten plazandrea irudikatzea, plazan baserriko produktuak saltzen ari den 

emakumea ez bada. Ordenagailu honetako zuzentzaileak berak ere berehala zuzentzen 

dit plazandre hitza elkarturik idatzita. Proba ezazu irakurle, agian zure ordenagailuak ez 

dizu zuzentzen eta. Hori izango litzateke ikertzera goazen gaiak pizten digun ondoeza 

eta gure egin beharra adierazteko metafora, emakumeok plazan edota hegemonikoki 

gizonezkoena den espazio publikoan jarduten hastean aktibatzen den marra gorria. 

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan plaza bilatzen baduzu, gizonak agertuko dira honi 

atxikita, andreak edo emakumeak ordea, ez. Esan bezala, hitza bera ere ez dago onartua, 

euskal hiztegi ofizialean ere, plazagizon ez bezala: “hombre brillante/desenvuelto, que 

no se achica ante el público” (Elhuyar, 2016). Beraz, hiztegietan existitzen ez den 

jarduera ikertzera goaz, egungo plazetan diharduten emakume bertsolariena. Plazaren 

inguruan eliza, udala eta taberna elkarren ondoan elikatu eta herriaren muina izan dira 

eta hiruretan oinarrituta giza erpinez osaturiko triangeluaren baitan eraiki da gure 

kultura. Arrotza egiten zaigu emakumeak aldarean sotana jantzita ikustea, arrotza zuriz 

jantzitako emakume pilotariei frontoian buruz buru kasu ematea, eta oraindik orain ez 

gara erabat ohitu emakumeak bertsotan oholtza gainean entzutera. 

Guk azken plaza honetan paratu dugu soa, izan ere, azken hamarkadetan 

gizonezkoena zen santutegian emakumeak agertzen hasi dira pixkana-pixkana, eta 

sinetsita gaude geratzeko etorri direla. Ahalduntze bide berri bat eraikitzera etorri dira 

eta bide horretan jarri dituzten harriak eta eman dituzten urratsak ikertu nahi ditugu. 

Jabekuntza bide bat beste bideak gauzatzeko paradigma izan daitekeelako eta, batez ere, 

gure jarduna hezkuntzan dugunok ezin dugulako kontu hauei arreta eman gabe ibili eta 

nonbait zerbait argigarria edota eredugarria ikusten badugu, eskolara eta curriculumera 

ahal den neurrian ekarri behar dugulako. Badakigu lan nekeza izan dela testu 

arauemaileetan oraindik existitzen ez den hitz batetik kantatzea eta bide berria 
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zabaltzea, horregatik jakin eta aztertu nahi izan dugu aldaketa honetan eragile izan diren 

gakoak. Hala nola, emakume bertsolarien presentzia eta jarduna, genero ikuspegiarekin 

bertsolaritzan aurrera eraman diren ekimenak, bertso eskolak, bat-batean kantuan ari 

diren erreferenteak... Aztertu esaten dugunean eurekin hitz egin dugula esan nahi dugu, 

bizi izan dutenari buruz esandakoak analizatu ditugula, sentitu eta pentsatu dutenari 

begira jarri garela, haiekin bertatik bertara aritu garela, sinetsiak baikaude kopuru eta 

ehunekoek baino gehiago adierazten dutela bizitako esperientzien testigantzak eta 

ahozko historiak, eta hortik abiatuta irudika daitekeela aldaketarako paradigma. Horrek 

ez du esan nahi kalitateaz gain kantitatea ere kontuan izan ez dugunik; 35 bertsolari 

emakumerekin buruz buru egon eta beste 200 emakume bertsolariri informazio eske 

ibili baikara, elkarrizketekin batera galdetegiak ere erabiliz. Beraz, egun bertsotan ari 

diren emakume bertsolarien atea joaz eraiki dugu ondoren irakurriko duzuna. Askotan 

atea jo eta bihotza ireki digute eta bihoakie gure eskerrik beroena, euren bizipenen 

kontaketa zintzo eta gardenei esker osatu ahal izan dugulako ahalduntze prozesu honen 

argazkia, eskuartean duzun ikerlan honen azala eta mamia. 

Nortzuk garen eta zertan dihardugun 

Ikerketa hezitzailea lantzeko talde diziplinartekoa osatzen dugu 2011 urteaz geroztik,  

2015ean unibertsitateak gure talde izaera aitortu zuen. Orain arte egindakoa bi hitzetan 

ardazteko esan dezakegu hezkuntza eta generoa izan direla gure iker-lerroak. Generoari 

lotuta egin genuen azken ikerketa 2013-2014 urtean izan zen, Gasteizko Udalak hala 

eskatuta Hezkidetza egoerari buruzko diagnosi azterlana Gasteizko Ikastetxeetan (0-18 

bitartean) eratu genuen. Jarraian, 2014an hasi ginen generoa eta bertsolaritza ikertzen 

eta harrez geroztik horretan gabiltza.  

Hezkuntza eta generoa dira gure ardatzak, esan bezala, eta horren erakusgarri 

taldekide batzuen doktore tesietako izen eta izanak: Pilar Aristizabalaren tesia 

Generoaren trataera irakasleen formazioan (2011); Amaia Alvarez-Uriaren Generoa 

eta nazioa identitateak Katalina Elizegiren antzezlanetan (2011) edota Gema Lasarteren 

Pertsonaia protagonista femeninoen ezaugarriak eta bilakaera euskal literaturan 

(2011). Zenbait ikerketa zuzendu dituzte taldekide batzuek, horien artean Maria Teresa 

Bizkarrak zuzendutako eta ondoren publikatutako Eskolako kirol lehiaketan neskek 

dituzten baloreak (2009). Lerro honekin jarraituta, emakume kirolariak gizartean eta 

prentsan duten presentzia ere aztertzen ari gara, bidean dauden hiru tesitan. Bukatzeko, 

taldeko partaide batzuek ere Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolako Hezkidetza 
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Batzordearekin batera argitaratutako artikulua dugu: La perspectiva de género en los 

títulos de Grado en la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz (2015). 

Aipaturiko ikerketak, tesiak eta artikulua lagin txiki bat da,   Ikhezik egin duenaren eta 

egiten ari denaren erakusle.  

Metodologiari dagokionez, gure interesetako bat hainbat eremutan genero 

perspektiba kontuan hartzen den ala ez ikustea da, baina ikertzeko moduak ere gure 

nortasuna definitzen du, izan ere kontabilitatea ariketa hutsa gainditu nahi izan dugu. 

Interesatzen zaigu jendeak kontatzeko duena, bere kezkak, bere desirak, barrukoa 

kanporatzeko modua eta kanpokoa begiratzeko era. Hain zuzen, ingurune soziala eta 

bertako biztanleen esperientziak ezagutu nahi ditugu. Eta nahi horrek era berean 

hautatzen ditugun ikertzeko estrategiak eta metodoak baldintzatzen ditu. 

Horregatik ikertzen ari garen eremuan murgildu eta bertakoei ematen diegu 

hitza, euren ahotsek egoera honen berri eman diezaguten guztien arteko diskurtso 

polifonikoa eratuz.  

Helburuak	

Bertsozaleen Elkarteko datu-basean 1.809 gizaseme eta 440 emakume ageri dira, eta 

azken horietarik bertsotan ari direnak 200 dira (gizonena ez dakigu zehazki). 

Zenbakietan alde handia badago ere, bertso eskoletara hurbiltzen diren mutilen eta 

nesken kopurua oso antzekoa da. Ez da bera ordea, gero bertso eskoletatik oholtzarako 

saltoa ematen duten emakume eta gizon bertsolarien kopuruen arteko aldea. Emakume 

bertsolariak erretiratu egiten dira, ez dute jarraitzen. Hala ere, joera hau apurka aldatzen 

hasi dela nabaritu dugu. Mende aldaketarekin emakume bertsolarien presentzia eta 

partehartze publikoa, jende aurrekoa, tantaka handitzen ari da. Zergatik? Zer da aldatu 

dena? Zer gertatzen ari da?  

Hortaz, ikerketa honen helburu orokorrak hiru izango dira: 

1. Errebisio bibliografikoaren bidez hain urte gutxitan gertatu den aldaketaren 

faktore zehatzei kasu ematea ikerketan nahiz dibulgazioan argitaratutakoa 

ezagutuz eta kontrastatuz.  

2. Bertsolaritzan eragile izan diren emakumeekin eztabaida taldeak eta 

elkarrizketa sakonak  egitea euren ahotsetatik bizi izan dutena antzeman eta 

aztertzeko. 
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2.1.Zein da gaur egun bertsotan ari den emakume bertsolarien profila. 

2.2.Egungo generoaren eta bertsolaritzaren inguruko diagnosira 

emakume bertsolarien ahozko kontaketetatik hurbiltzea 

3. Bertsolaritza gizonezkoen mundu izatetik emakumezkoena ere izateko 

bidean egon diren ekimenak, eman diren urratsak eta egoeraren aldaketan 

lagundu duten faktoreak ikertzea 

3.1. Emakume bertsolariak plazan egoteko eta egiteko gertatu diren 

ahalduntze eta jabekuntza ekimenen berri jasotzea 

3.2. Bertso eskolatik oholtzerako bidean bertsolarigai gehienek, eta 

emakumeek bereziki, uztearen arrazoia ezagutzea. 

3.1.1. Zer da bertso eskolan egotea? Zer da plazak egitea? 

Zeintzuk dira saltoa ez ematearen arrazoiak? 

3.1.2. Zeintzuk dira bertsoarekin jarraitzeko arrazoiak 

(jarraitu duten emakume bertsolarientzat)? 

3.3.Bertsolaritzako garai desberdinetako erreferenteak antzematea eta 

hau genero ikuspegitik analisatzea. 

Lan hau nola garatu den 

Lehenik lan hau nola gauzatu dugun aipatuko dugu. Hasteko markatu genituen 

helburuak aipatuko ditugu, ondoren ikerketaren garapena nola egin den, hirugarrenik, 

kapitulu bakoitzak dakarrena aipatuko da eta azkenik txosten hau nola irakurri. 

Txostenaren egituraketa helburuetara makurtu da, atalen antolaketa horien 

arabera egokitu delako (ikus 1. taula). Jarraian, kapituluz kapitulu azaltzen dena laburki 

kontatuko dugu. Lehen kapituluan errebisio bibliografikoa egin da gai honen inguruan 

landu eta argitara eman denaren baitan gaia kokatu ahal izateko. Hau da, ikerketa honen 

aurrekarien inguruan jardun gara.  

Ikerketa gaiaren testuingurua aurkeztu ostean, bigarren kapituluan, atzera 

begiratu nahi izan dugu eta XV-XIX. mendeetan kantatzeko bertsoak, koplak eta 

errimak sortu zituzten andre euskaldunen bila abiatu gara, garai horretako 

dokumentuetan agertzen direnak bistaratuz. Emakume bertsolarien historiari behatu 

laburra eman nahi izan diogu atal honetan.  
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Gaia egindako ikerketen artean eta historian egokitu ondoren, egun bertsotan 

diharduten emakumeen profila ezagutarazten ahalegindu gara hirugarren kapituluan. 

Zerk eraman ditu bertsoen mundura? Zerk bertan iraunarazi edo mantendu? Zelakoa 

izan da egin duten ibilbidea orain arte? Galdera hauek erantzun nahian helduko gara 

hurrengo kapituluetara eta, horiekin, gaur egungo egoerara. 121 erantzun jaso ditugu 

ahoz zein idatziz honi erantzuteko eta osatu dugun irudia marrazteko.  

Laugarren kapituluan, jardunean dauden belaunaldi desberdinetako emakume 

bertsolarien esanetatik abiatuta, euren genero identitatearen pertzepzio eta eraikuntzari 

eman diogu arreta, emakume eta bertsolari nola diren eta nola osatu duten haien 

nortasun gurutzatu hori.  

Hurrengo kapituluetan, emakume bertsolariak tradizionalki gizonezkoen mundu 

izan denean lekua hartu ahal izateko gertatu diren faktoreak aztertu ditugu. Horrela, 

bosgarren kapituluan, formakuntza izan dugu kontuan, bertso eskolak batez ere. Zer 

eragin izan duten bertso eskolek emakume bertsolarien formakuntzan, batez ere 

emakumeen genero identitatearen eraikuntzan.  

Seigarren kapituluan, jakin nahi izan dugu emakume bertsolariek egindako 

bidean zenbaterainoko presentzia eta eragina izan duten emakume erreferenteek, eta 

zeintzuk izan diren izan dituzten eredu eta paradigmak belaunaldi desberdinetan eta 

garai desberdinetan. 

Zazpigarren kapituluan, beste faktore bat ikertu dugu, emakume bertsolariak 

ahalduntzeko, jabetzeko, boterea hartzeko bidean baliatu dituzten tresnak eta estrategiei 

erreparatu diegu, eta hortik emakume bertsolariak lortu duten espazio hartzea eta 

presentzia publikoa.  

Zortzigarren kapituluan, ondorio orokorrak batu ditugu, eta bukatzeko, 

bederatzigarren kapituluan, aurreko lanen oinarri diren erreferentziak bildu ditugu 

bibliografia osatuz.  
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Taula 1.Lanaren garapena (I) 

KAPITULUAREN 
IZENA 

HELBURUAK ERABILITAKO 
ERREMINTAK 

PARTAIDEAK 
edo erabilitako 
dokumentazioa

Aurrekariak. 

Bertsolaritza eta 

generoaren 

inguruan egin diren 

ikerketak. 

Lehen Helburua 

Errebisio bibliografikoa 

egitea. 

Datu basea 

bibliografikoa 

Artikuluak, tesiak, 

artxibategiak, 

liburuak. 

Kantatzeko 

bertsoak, koplak eta 

errimak sortu 

zituzten andre 

euskaldunak (XV-

XIX mendeak). 

Lehen Helburua 

Emakume bertsolarien historia 

arakatzea. 

Artxibategietako 

informazioa eta 

fitxategi 

bibliografikoak 

Artikuluak, tesiak, 

artxibategiak, 

liburuak, datu 

baseak 

Egun bat-batean 

diharduten 

emakume 

bertsolarien profila. 

Bigarren helburua 

Bertsolaritzan eragile izan 

diren emakumeekin bizi izan 

dutena, ikusi eta ikasi dutena, 

direna jasotzea. 

2.1. Zein da gaur egun 

bertsotan ari den emakume 

bertsolarien profila 

Google Forms bidez 

egindako galdetegia 

 

200 emakume 

bertsolari.  

Emakume 

bertsolarien genero 

identitatearen 

bilakaera eta 

eraikuntza 

Bigarren helburua 

2.2. Egungo generoaren eta 

bertsolaritzaren inguruko 

diagnosira emakume 

bertsolarien ahozko/idatzizko 

kontaketetatik hurbiltzea  

Eztabaida taldeak 

eta idatzizko 

narrazioak 

Eztabaida taldeetan 

21 ahozko eta 4 

idatzizko kontaketa. 
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Taula 1.Lanaren garapena (II)) 
 
KAPITULUAREN 

IZENA 

HELBURUAK ERABILITAKO 

ERREMINTAK 

PARTAIDEAK edo 

erabilitako 

dokumentazioa 

Bertso eskolak 

emakume 

bertsolarien 

formakuntza. 

Hirugarren helburua 

Bertsolaritza gizonezkoen 

mundu izatetik 

emakumezkoena ere izateko 

bidean egon diren ekimenak, 

eman diren urratsak eta 

egoeraren aldaketan lagundu 

duten faktoreak ikertzea 

3.2. Bertso eskolatik 

oholtzerako bidean 

bertsolarigai gehienek, eta 

emakumeek bereziki, uztearen 

arrazoia ezagutzea. 

Elkarrizketa 

sakonak  

 

Irakasle diren 

puntako 10 

emakume bertsolari 

Emakume 

erreferenteak 

emakume 

bertsolarien 

formakuntzan. 

Hirugarren helburua 

3.3.Bertsolaritzako garai 

desberdinetako erreferenteak 

antzematea eta hau genero 

ikuspegitik analisatzea. 

Elkarrizketa 

sakonak  

 

Irakasle diren 

puntako 10 

emakume bertsolari 

Emakume 

bertsolariak 

ahalduntzea. 

Hirugarren helburua 

3.1. Emakume bertsolariak 

plazan egoteko eta egiteko 

gertatu diren ahalduntze eta 

jabekuntza ekimenen berri 

jasotzea 

Eztabaida taldeak, 

landa oharrak  

eta idatzizko 

narrazioak 

Eztabaida taldeetan 

21 ahozko eta 4 

idatzizko kontaketa 

 

Nola irakurri txostena	

Sarrera honetaz eta kapitulu diferenteez osatua dago txostena eta hasieratik bukaerara 

segidan irakur dezakezu, hala nahi izanez gero bederen; edo zure interesen baitan, 

kapitulu bakoitza bereiz irakur daiteke, testu beregainak direlako. Esan behar dugu, 

kapitulu bakoitzak bere marko teorikoa, helburuak, metodologia, emaitzak, ondorioak 

eta bibliografia eskaintzen dituela. 
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1. Bertsolaritza eta generoaren inguruko ikerketen panoramika 

 

Laburpena	

Bat-bateko bertsolaritza egun erretorika eta komunikazioaren arloetan kokatzen bada 

ere, gai honen inguruko historiako lanik esanguratsuenak ahozko literaturan aurkitu 

ditugu eta horietara joko dugu laburki gaurko bertsolaritzaren aurrekoak aipatzeko 

orduan. Testu honetan hurbilketa bat egingo da, batetik ahozko bertsolaritzara, eta 

bestetik generoak honetan izan duen presentziara. Hemen azaltzen direnak ezagutzen 

dugun bertsolaritzarekin lotura esanguratsuena duten ikerketak eta argitalpenak dira. 

Hori egiteko erabilitako metodologia errebisio bibliografikoa izan da. Errebisio horrekin 

gure helburua den bertsolaritza eta generoa gaien gurutzaketa egitea bilatzen duten 

lanak hartu dira aintzat. Lan honekin azken hamarkadetan bertsolaritzaren berrikuntza 

gertatu dela ondorioztatzen da, eta esan dezakegu modernizazio hau gakoa izan dela 

bertsolaritza garaikidearen garapenean oro har, eta bereziki azken hamarkadetan 

emakumeek bertsolaritzan eginiko bidean. 

     Hitz gakoak 

   Ahozko erretorika, bertsolaritza, generoa, ikerketa 

 

1.1. Marko teorikoa 

1.1.1 Ahozko inprobisazioa nazioartean. Zertzelada batzuk. 

Lehenik eta behin ahozko inprobisazioan, bertsolaritzan, eragina izan duten egitasmoak 

aipatuko dira. Horrela, ahozko inprobisazioaren inguruan John Miles Foleyk (1947-

2012) Center for Studies in Oral Tradition martxan jarri zuen Missouriko 

Unibertsitatean eta bertan jaso dira eta bultzatu dira nazioarteko gai honekiko lanik 

esanguratsuenak, bertan argitaratzen da gai honetan espezializatua dagoen Oral 

Tradition aldizkari zientifikoa (http://journal.oraltradition.org). Foley-ren lan 

erreferentzial bat aipatzekotan How to Read an Oral Poem (2002) aukeratuko genuke. 

Renoko Unibertsitatean bertsolaritzaren inguruan egindako eta zuzendutako ikerketak 

ere oso esanguratsuak dira, horien artean, Gorka Aulestiaren Improvisational Poetry 
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from the Basque Country (1995); Samuel Armistead eta Joseba Zulakaiaren Voicing the 

Moment. Improvised Oral Poetry and Basque Tradition (2005) nabarmenduko 

genituzke. Linda White-k aipatutako Oral Tradition-en 2001ean argitaratutako “Orality 

and Basque Nationalism: Dancing with the Devil or Waltzing into the Future?” ere ezin 

aipatu gabe utzi. Amerikako Estatu Batuetan ez ezik Kanadan ere bada gauza 

interesgarririk ahozko jardunaren analisian, Guelph Unibertsitatean inprobisazioa eta 

kritikaren inguruan online argitaratzen den web orrialdea dugu, kasurako: Critical 

Studies in Improvisation (http://www.criticalimprov.com/issue/view/193). Horren 

adibide François Mouillot-en artikulu interesgarri hau: Resisting Poems: Expressions of 

Dissent and Hegemony in Modern Basque Bertsolaritza (2009).  

Hauetaz gain, ezin ditugu ahaztu, besteak beste, Brasilen 

(http://joaodesousalima.blogspot.com.es/2011/10/os-maiores-repentistas-da-historia-

do.html), Mexikon, Argentinan, Portugalen edo Espainian barreiatuak dauden 

trobadoreak eta repentistak. Horien lan batzuk eta ikerlari batzuen izenak aipatuko 

ditugu jarraian. Alexis Díaz Pimienta kubatarrak ikerketa ugari ditu, haien artean Teoría 

de la improvisación: primeras páginas para el estudio del repentismo (1998), eta bere 

lanaren oparotasunaren erakusgarri den web orria: http://www.diazpimienta.com. Marco 

Antonio Molina mexikarrak huapango arribeñoa aztertu du: La improvisación en el 

huapango arribeño: temas y estructura de la topada (2010). Hurbilago, Balear irletako 

Felip Munar-ena da Manual del bon glosador: tècniques, exercisis i glosades (2002). 

Eta begirada pixka bat urrunera botaz gero, Brhaim Baouch marokiarra, Salomé 

Gabunia georgiarra, Paulo Zedda italiarra eta Rahmi Batur kudistandarra, beste batzuen 

artean, aipatu nahiko genituzke ahozkoari egindako nazioarteko behatu azkarrari itxiera 

emateko, gehiago egiteak sakontzea eskatzen duelako eta sarrera honen zioa gaian 

sartzea besterik ez delako.  

Zentzu honetan, ekarpen interesgarria egin zuen Bertsozale Elkarteak 2004ean 

Inprobisazioa munduan Kulturarteko Topaketak 2003 Txostenak, urtebete lehenago 

eginiko izen bereko Kulturarteko Inprobisazio Topaketetan jazotakoak argitalpen 

bilakatuz. Sarrera honetan, aipaturiko jarduera, egile eta lanak aipatutako topaketekin 

lotuta daude. Aurten, 2016ko udan, 13 urte beranduago, berriro ere Donostian bere 

jarraipena izango dutenak, Europa bat-batean lelopean, eta Europako hiri kulturala 

Donostia dela gogoan eta lankidetzan, Europako kantu inprobisatua: transmisioa, 

generoa eta hizkuntza gutxituak izango dira bertan langai. 
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1.1.2. Bat-batekoa gurean 	

Nazioartearen panoramika orokorra eskaini ostean Euskal Herriko jardunerari begira 

jarriko gara. Gurean bertsolaritzaren ikerketan sartzeko Antonio Zavalaren lan oparoa 

behatu beharko genuke; hasteko, Bosquejo del bertsolarismo (1964). Honez gain, Koldo 

Mitxelenaren Historia de la Literatura vasca (1960), Joxe Azurmendiren 

“Bertsolaritzaren estudiorako” (1980),  nahiz Juan Mari Lekuonaren Ahozko euskal 

literatura (1982) derrigorrezko irakurketak ditugu, batzuk nabarmentzearren. Baina 

bertsolaritzaren ikerketak XXI. mende hasieran ezagutuko du bere inflexio puntua, 

Joxerra Garziaren Gaur egungo bertsolarien baliabide poetiko-erretorikoak. Marko 

teorikoa eta aplikazio didaktikoa (2001) doktorego tesiarekin. 

Bat-batekotasunari heltzeko, beraz, ezinbestean, Joxerra Garzia aipatu behar 

dugu. Era berean, gai honetan lanean aritu diren beste bi bertsolariren ekarpena dugu 

aurrekoarekin batera egin zuten Bat-bateko bertsolaritzan. Gakoak eta azterbideak 

(2001), edo bien artean, Jon Sarasuak eta Andoni Egañak, lau eskutara ondutako Zozoak 

beleari  (1997).  Euskal herri-literaturan ahozkotasunaren nagusitasuna azpimarratzen 

dute, eta Mitxelenarekin (1988) bat egiten dute ahozko generoak gurean beste edozein 

herriren inbidiarik ez duela esaterakoan. Halere, bada konstatazio bat aipatu nahiko 

genukeena Garzia, Sarasua eta Egañaren ikerketari zor zaiona, bat-batekotasunaren 

abiaburua 1960 aldera kokatzea, hain justu ere, grabatzeko gaitasuna aurreikusten 

denean, ordura arte bat-batekotasuna jasotzeko aukerarik ez zegoelako, eta bat-

batekotasuna zerbait baldin bada, gunean guneko eta unean uneko jende-aurreko kultur 

adierazpena delako (Garzia, Sarasua, Egaña 2001). Ildo berean, Garziak egindako 

ikerketetan behin eta berriz aipatzen da bertsolaritzaren modernizazioa. Puntu hau 

guretzat oso baliotsua da, izan ere, ikerketa honetan bertsolaritza aldaketan jarri duten 

faktoreen azterketa egitea dugu helburu, emakumeak gizonezkoen munduan sartzen 

lagundu duten faktoreak, hain zuzen ere. 

Luzia Alberrok, bestalde, ikuspegi historizista batetik osatu zuen bere doktorego 

tesia 2015eko abenduan irakurri zuen: Bertsolarien ahoz. Modernizazio prozesuak eta 

identitate bideak. Gipuzkoa, 1830-1936 (Alberro, 2015). Gizonezko bertsolariak ditu 

aztergai, baina une batez dio emakume bertsolariak industrializazio aurretik askeago 

ibili zirela kantuan eta industrializazioak lotura ekarri ziela. Emakume bertsolariak 

modernizazioarekin batera oso modu apalean joan dira agertzen bat-batekoan,  

bosgarren kapituluan azalduko diren datuei kasu emanaz, ez da horrela gertatzen 
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publikoarekin; izan ere, literaturan gertatzen den fenomenoa gertatzen ari baita 

bertsolaritzan, emakume entzuleen kopurua nabarmen igo baita azken hamarkadetan 

(Aierdi, 2007). Aierdiren ikerketak ere bertsolaritza modernizazio bidean jarritako 

gakoak aztertu ditu eta horiek guztiak atal honen nahiz lan honen ondorioetan begi 

bistan jarriko dira. Horien artean, bertsolaritzaren prestigioaren gorakada, 

komunikabideek izan duten eragina, edo bertsolarien profilaren aldaketa. Azken hau 

hirugarren kapituluan landuko dugu.  

Beste faktore bat emakumeen presentzia aldatzera dakarrena eta bertsolaritzaren 

modernizazioarekin lotura duena bertso eskolen sorrera da, eta gai honen lanketa, 

besteak beste, Miren Artetxe egiten ari da bere tesian, eta argitaratutako artikulu 

honetan: “Bertsolaritzaren eragina Lapurdiko bertso-eskoletako gazteen identitatean eta 

hizkuntza erabileran: bertso-eskola Jarduera Komunitate gisa aztertzeko proposamena” 

(2014). Ainhoa Agirreazaldegi eta Arkaitz Goikoetxearen “Verse Schools” (2007) 

artikulua ere horretara letorke. Eric Dicharryk 2013an bertsoeskolen inguruan idatzitako 

L’écologie de l’éducation: Un anthropologue à l’école du bertsularisme en Pays 

Basque oso lan esanguratsua dugu. Ikerketa hauek eta hauen nondik norakoak bosgarren 

kapituluan azalduko dira. 

Errebisio honetan ezin ahaztu Joseba Zulaikak zuzendutako Jexux Larrañagaren 

doktore tesia: Jolas sakona: Txapelketaren prozesu errituala eta bertsolariaren arrazoi 

sortzailea XXI mendeko agoran (2013). Tesi honetan emakumeek bere lekua izan zuten, 

izan ere, VII. ataleko 3. Azpiatalak, “Emakumearen ardatza: agoraren erdigunean” izena 

duenak, honen gaineko hiru puntu lantzen ditu: “1. Emakumea bere buruaren gaineko 

gogoetan”, “2. Emakume bertsolaria pentsabidearen subjektua”, eta “3. Metaforaren 

muin semantikoa: agoraren taupada komunitarioa”. Tesi hau Balioen Filosofia eta 

Gizarte Antropologia sailean egina da, eta sail horretan, hain zuzen ere, landu dira 

bertsolaritza eta generoaren inguruko ikerlan gehienak. 

1.1.3.Generoa eta bat-batekotasuna ikerketetan 

Ane Labakak 2014an Emakume bertsolariak. Historiak ikusezin bilakatuak ikusaraziz 

izenburua duen master amaierako lana egin zuen. Lan honetan bat egiten du Linda 

White (2001) eta Marijose Olaziregirekin (1999) euskal literaturan emakumezko 

idazleen historia “ahanztura baten kronika” dela diotenean. Izan ere, Labakaren hitzetan 

halatsu gertatzen zaio emakume bertsolariari ere eta egilea emakume bertsolarien izenak 

berreskuratzen ariko da lan honetan. Labakak (2014) kritikatzen du Garziak (2012) 
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bertsolaritzaren inguruan egiten duen kronograma laburreko etapa horietan guztietan 

emakume bakarra azaltzea: Maialen Lujanbio (taula 3. kapituluan ikus daiteke). 

Labakaren lana osatuz, Estitxu Eizagirrek Bidea urratu duten bertsoak (Eizagirre, 2014) 

liburua eman zuen argitara berriki emakume bertsolarien historiari dedikaturiko lanean. 

Ildo beretik, Elixabete Perez-Gaztelu irakasle eta ikerlariak Joxepa Antoni Aranberri 

“Xenpelar” (1865-1943), lana argitaratu zuen 2013an Errenteriako Udalaren 

babesarekin. Vanesa Arozamenak 2010ean The Interaction between Orality and 

Literacy in the Basque Country tesia irakurri zuen Minnesotako unibertsitatean eta 

bigarren kapitulua dedikatu zion ahozko eta idatziko literaturan euskal emakumeek 

duten rolari (“The Role of women in Basque Oral Traditions and Written Literature”). 

Hala eta guztiz ere, generoa eta bat-batekotasuna nekez ikertu da 

denboran zehar eta mundu zabalera begiratuta ezer gutxi topa daiteke. Bila ta 

bila, Georgette Épiney-Burgard eta Émilie Zum Brunn-en lana topatu dugu; 

Mujeres trovadoras de Dios: una tradición silenciada de la Europa medieval 

(1998), handik eta hemendik dauden ikerketa bakan horietako bat da. Erdi Aroan 

emakume trobadoreak kantatutakoaz zerbait idatzi da. Mundu zabalera begira 

Ana Maria Baeza txiletarrak ikertu ditu Hego Amerikako emakume 

inprobisatzaileak eta honako artikuluan topatutakoak jaso: “Payadoras 

contemporáneas en el campo cultural del Cono Sur” (2015).  

Gurean aurkitutakoekin jarraituz, Mari Luz Esteban antropologo feministak 

Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio (2004) 

liburuan gorputzak ikertu zituen eta horietan emakume bertsolariak izan zituen aztergai. 

Halere, Jone Miren Hernández izan da gai hau modu jarraian ikertu duen antropologoa: 

Euskara, comunidad e identidad. Elementos de transmisión, elementos de transgresión 

(2007) eta “Bertsolarismo. Palabras que emocionan, emociones hechas palabra” (2011), 

In-corporaciones antropológicas: Análisis desde el cuerpo y las emociones izeneko 

simposioan aurkezturiko komunikazioaren argitalpena. Baditu beste artikulu interesgarri 

batzuk: “Emakume bertsolariak: ahoskatu gabeko identitatea” (2007), edo berriagoa den 

“Emakume bertsolariak: bertsotik bertsora, hanka puntetan” (2014) liburu kapitulua. 

Hernándezek hainbat master lan zuzendu ditu gai honekin lotutakoak, besteak beste, 

Lorea Agirreren Zapia eta txapela. Emakume bertsolariak tradizioarekin negoziatzen 

eta eredu berria sortzen (2010). Leire Ibargurenen masterra zuzendu zuen: Emakumeak, 

oholtza eta umorea (2010) Feminismo eta Genero ikasketen sailaren barruan. Hartara, 
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Ibarguenek Hernándezen zuzendaritzapean emakumeak oholtza gainean ikertu zituen, 

horien artean, bertsolariak. Ikerketa guzti hauek emakume bertsolarien profila, 

formakuntza eta genero identitate eraikuntzari dedikatutako kapituluetako marko 

teorikoetan landuta azalduko dira. 

Bestalde, Carmen Larrañaga izan da generoa eta bertsolaritza zehazki landu 

duena, eta horrenbestez, ezinbesteko erreferentea da eta emakume bertsolarien historiari 

dedikaturiko atalean behin eta berriro agertuko zaigu. Bere ikerlan batzuk aipatze 

aldera: “Bertsolarismo: habitat de la masculinidad” (1994); “Mujeres bertsolaris en la 

historia” (2000); “Teatralidad y poética alternativas: El bersolarismo y las mujeres” 

(2000).  

Ikerketekin jarraituz, Nere Erkiagak, Genero ikuspegia Bertsolaritzaren 

mugimendu barruan masterreko lana egin zuen 2008an EHUn. Tesina honetan Erkiagak 

generoaren perspektiba Bertso Elkartean eta bertsolaritzan ezartzeak zer suposatuko 

lukeen eta zertarako balioko lukeen argitzea zuen funtsa. Horrela, lan honen bidez, 

generoaren ikuspuntua ezartzeko dudak eta arrazoiak mahai gainean jartzen ditu 

(Erkiaga, 2008). Halaber, genero ikuspuntua ikertzeko galderen transbertsalitatea 

lantzeko Bertsozale Elkartearen barruan sortu daitezkeen zalantzak agertzen ditu. 

Erkiaga, ez da ahaztu behar, Bertsozale Elkarteko Genero Taldeko kidea da.  

Zaira Latasak, bestalde, Bertsolaria ez da bertsolari jaiotzen, izatera iristen da: 

emakumearen ibilbidea bertsolaritzan zehar (1980-2009), tesina egin zuen 2010ean 

EHUn. Izaro Zinkunegik gradu amaierako lanarekin EHUko Berdintasun Zuzendaritzak 

ematen duen Francisca de Aculodi saria irabazi zuen Emakumeak eta bertsolaritza. 

Gaiak, bertsolarien paperak eta bertsoak genero ikuspuntutik (2015) lanarekin.  

Orain arte akademian bertsolaritzaren inguruan egin denaren errebisio 

bibliografiko laburra eskaini da, jarraian, generoa eta bertsolaritzaren inguruan 

dibulgazio mailan egin denera hurbilduko gara. Horrela, emakume bertsolari zenbaitek 

azkeneko hamarkadetan hitzaldiak, tailerrak, komunikabideetan agerpenak, eta okasioak 

egokiera eman dien leku guztietan gaiaren inguruko informazioa zabaltzen aritu dira. 

Uxue Alberdik, zentzu honetan, argitaratu duen “Gorputzak, gorpuzkerak eta 

gorputzaldiak bertsolaritzan”, liburu kapitulua; berriki Pikara magazinean 

“Bertsolaritza eta gorputza” (2015) izenburupean idatzi duen artikulua, edota 

“Bertsolaritza eta generoa” (2015) Errenterian Memorandrak antolatutako hitzaldia, 

horren adibide batzuk besterik ez dira.  
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Dibulgazio mailan gauza asko egin dira eta hurrengo lerroetan jaso dira 

oihartzun berezia izan dutenak, ikerketa honetan presentzia izango dutenak, alegia. Guk 

bakar batzuk aipatuko ditugu ikerketan zehar izan duten eraginagatik, batik bat. Maialen 

Lujanbiok eta Judith Monterok (2009) argitaratutako, “Jendaurrean kortsea eranzten. 

Ornitorrinkus: bertsolaritza eta musika esperimentala”. Emakunde aldizkariak 81 

zenbakian, 2011ko udan, eskaini zuen monografikoan, Edurne Begiristainek 

koordinatua. Ale horretan, Maialen Lujanbiok: "Kosta egiten da emakumeen lorpenak 

aitortzea, eta txapela irabaztea, sinbolikoki, pauso bat da" idatzi zuen; Jone Miren 

Hernándezek berriz, “Bertsolaritza, definizio berri baterantz?” idatzi zuen. Bertsolaritza 

aldizkariak monografikoa eskaini zuen 2010ean, 78. zenbakian. Ale horretan, Beñat 

Gaztelumendik argitaratu zuen: “Nagore Soroa: Abiatu beharko genuke ikasle bakoitzak 

dauzkan ezaugarrietatik”, bertan oso elkarrizketa interesgarria garatzen da Bertso 

Eskoletan generoa kokatzeko. Honez gain, Uxue Alberdik Ainhoa Agirreazaldegi 

elkarrizketatu zuen eta berebiziko garrantzia izan du honek eskuartean dugun laneko 

atal guztietan. Ainhoa Agirreazaldegik "Ezin dut bertsolari izan emakume feministaren 

kontzientziarik gabe" adierazi zuen elkarrizketa honetan. Honen aurretik, Bertsolari 

aldizkaria 17. zenbakiaz baliatu zen beste monografiko bat argitaratzeko 1995ean: 

“Emakumeak plazara” izenburupean.  

Baina lehenago ere izan dira emakume bertsolarien historiaren inguruan 

teorizatu dutenak. Izaskun Ellakuriagak “Bizkaiko emakume bertsolariak” (1992) lana, 

Bertsolari aldizkariaren 8. zenbakian eman zuen ezagutzera eta “Emakumezko 

bertsolariei buruzko gogoeta” (1993) egin zuen aldizkari bereko 14. zenbakian. Bi 

artikulu argitaratu zituen Pako Aristik gai honekin: “Arantzazu Loidi: emakume exijente 

bat bertsolaritzan” (1998) Bertsolari 30.ean, eta “Maialen Lujanbio: Emakume bat bere 

lekuaren bila” (1999) Bertsolari 36.ean. Nikolax Aldaik Inaxi Etxabe (1933) izan zuen 

hizpide, Bidegileak bildumako 47. liburukian. Hauek adibide batzuk besterik ez dira 

egin diren ekarpen dibulgatiboen inguruan, beste hainbeste leudeke jarraitu nahi izanez 

gero. Halere, kontu hauetan sakontzeko atal oso bat eskaini diogu emakume bertsolarien 

historia isilduari bigarren kapituluan, eta horrez gain, erreferentzia gehiago nahi izanda, 

datu base interesgarria topa daiteke Bertsozale Elkartearen web orrialdean: 

http://www.bertsozale.eus/eu/generoa/dokumentazioa. Eta bukatzeko, gai honetan 

erreferentzia partekatua izan den hitzaldia aipatuko dugu, Maialen Lujanbiok 

Errenterian 2007-05-11an eman zuena: “Bertsolaritza emakumearen ikuspuntutik: 
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Bertsolaritza eta emakumea”. Gai hau lantzerakoan behin eta berriz agertu den pertsona 

eta aipatu diren berbak, azpimarratzekoa delako 2009ko Txapelketa Nagusian 

Lujanbiok txapela irabazi ondoren argitaratu diren gradu eta master amaierako lanak, 

edo tesina eta tesiak, kasurako. Edonola ere, oraindik ez da argitaratu bere bertso 

ibilbideari buruzko, edo bere bertsokera edo estiloaren garapenari eta moldeei buruzko 

lanik. Hau ere, dudarik gabe, datu esanguratsua. 

1.2.Epilogoa 

Generoa eta bertsolaritzaren inguruko errebisio bibliografikoan ikusten da ikerketa lerro 

hau hasi berria dela eta, momentuz, honen inguruan ikertu dena orrialde batzuetan 

kabitzen dela. 

Emakumeen presentzia gizonezko mundu hegemonikoan ahalbideratu duen 

faktore bat bertsolaritzaren modernizazioa dela ondoriztatzen da errebisio bibliografiko 

honetan, batez ere Aierdi (2007) eta Garziaren (2001) lanetan. Ondorio orokor honen 

matizak jarraian aipatzen direnak izanik. 

Azkeneko hiru hamarkadetan bertsolaritzak prestigioa irabazi du: herri kultura 

ulertzeko modu berri bat agertu da, alde batetik, nortasun terminoetan tradizioarekin bat 

egin du, baina bestetik,  kultur terminoetan modernitatearekin lotu da. Herri kulturaren 

tradizioa eta modernitaea uztartu dira eta bertsolaritza garaikideak espektakulu izaera 

modernoa eta artistikoa du egun (Aierdi, 2007). 

Bertsolariaren profilaren aldaketari dagokionez, Garziaren ustetan (2001) XX 

mendeko bertsolaria, lehenagoko bertsolari paradigmatikoa ez bezala, gaztea, jantzia, 

unibertsitatean ibilia eta literaturako beste hainbat generotan diharduena da, hainbat 

kasutan (Garzia, 2012). Hala ere, emakume bertsolari batzuk salatzen dute oraindik 

orain bertsolariaren kanona gizonezkoa, gipuzkoarra, zuria, hetereosexuala, gaztea 

eta klase ertainekoa delako (Alberdi, 2014). 

Bertsolaritzaren mediatizazioa eta jendarteratzeari begira ordea, 

komunikabideetan, txapelketetan, kultur ekitaldietan, bertso-eskoletan eta eskola 

arautuetan jorratzen dela baieztatu daiteke. Eskoletan, bertsolaritza pertsonaren 

gaitasunen garapenerako (komunikazioa, erlazioak, sormena, oroimenaren lanketa…); 

kultur ondarean txertatzeko; hizkuntza gaitasuna lantzeko eta musika gaitasunean 

sakontzeko programatzen da (Aierdi, 2007). 
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2. Emakume bertsolarien bila historian zehar (XV-XIX mendeak) 

 

Laburpena 

Atal honetan bistaratu nahi ditugu andre euskaldunak, kantuan egiteko bertsoak, koplak 

edo beste forma errimatu batzuk sortu zituztenak. Ez da helburua azterketa literarioa 

egitea, andreen egiletza ezagutaraztea eta aitortzea baizik. Gehienak anonimoak dira, eta 

gutxi batzuen izena baino ez dakigu. Testigantzak XV. mendea eta gero ezagutzen 

ditugu eta mundu tradizionalaren gainbeherarekin batera desagertzen joan ziren, berriz 

indartsu eta arrakastatsu agertzeko Euskal Herriko plazetan bertsolari moduan, 

gizonezkoekin batera, XX. mendearen azken laurdenean. 

Hitz gakoak 

 Andre euskaldunak, bertsoa, kopla, kanta, poesia, balada, bat-batekotasuna.  

 

2.1.Marko teorikoa  

Euskal kulturan, hego zein ipar Euskal Herrian, ahozko transmisioa oso indartsua izan 

da historian zehar. Ipuin, errefrau eta esamolde askorekin batera, bizirik diraute oraindik 

ahozkotasuna oinarrian duten adierazpenak, esaterako, herri kantak edo bertsolariek 

paratutako bertsoak (Arozamena, 2010; Garzia, 2007). Bertsolariak, etimologiaren 

arabera, bertso egileak dira, estrofa osoenak, alegia, eta Laborderen1 esanetan: 

Hitzaren artistak, bat-batean, kanta ezagun baten melodiaz lagunduta, 

poemak asmatzen dituztenak … edozein izanik eskatutako gaia, momentuan 

asmatzen dituzte bertsoak edo poemak, errima eta erritmoaren arabera 

taxututakoak (2005: 11).  

Bertsolaritza ahozko literaturatzat hartzen bada ere, azkeneko ikerketen arabera genero 

erretoriko-komunikatibo moduan aztertzea hobesten da, bat-bateko bertsolarien 

helburua ez delako balio literariodun testuak sortzea, entzuleengan emozioak eragitea 

baizik (Garzia, 2012). Egun bertsolarien ekitaldiak denetarikoak izaten dira: desafioak, 

                                                            
1  Interesgarriak dira egileak definizioari egiten dizkion ñabardurak. Gutxiago ala gehiago, euskal 
historiografian aintzat hartzen den definizioa da: Amuriza 1982; Aulestia 1995; Garzia, Sarasua eta Egaña  
2001; Enriquez 2004; Paya 2013.  



2. EMAKUME BERTSOLARIAREN BILA HISTORIAN ZEHAR (XV‐XIX MENDEAK) 

38 

gai jartzaile baten gidaritzapeko jaialdiak, saio libreak edozein testuingurutan, eta euren 

arteko txapelketak, probintziaka Euskal Herriko txapelduna aukeratzeko.  

Bada beste modalitate bat, bertso jarriak deritzana, bertso idatziena, bertso 

paperak ere deitua. Bertso idatziak sortzeko prozesua bat-batekoaren antzekoa da, 

teknika berbera erabilita sortzen dira, baina emaitza landuagoa izaten da, ez baita egilea 

jendaurrean aritzen eta denbora izaten duelako prestatzeko (Paya, 2013). 

Bertsolaritza egun ahozko tradizio horren erakusle nagusia bada ere, galdetu 

beharko genuke ea gaurko moldeetan egin izan den historian zehar. Izan ere, zer da 

bertsolaritza, nor da bertsolaria, emakumezkoa zein gizonezkoa izan?  

2.1.1. Andre bertsolarien historiara hurbilketa 

Emakume bertsolariek denboran zehar egindako ibilbidearen berri izateko, labur bada 

ere, laupabost mugarri aipatuko ditugu bertsolaritzaren historian. Aurrez esan behar 

dugu egun ezagutzen dugun bertsogintzaz parekatzeko moduko lehenengo aipamenak 

1799 eta 1801ekoak direla, bi bertsolariren arteko desafioen berri ematen digutenak 

(Zavala, 1996).  

Hori horrela izan arren, Azurmendiren ustez (1980), bertsogintza modernoaren 

sorrera garai haietan kokatzea berau pobretzeko baino ez da, bai produkzio literarioari 

erreparatu ezkero, bai ahozko literaturari begiratuta ere. Gainera, bertsolaritza mugatzea 

egungo desafio, txapelketa edo bertso paperak moduko moldeetara, bertsolaritza hain 

esparru murritzean sartzea, aurretiazko bertsogintza forma desberdinei ateak ixtea baino 

ez da, nahiz eta haiek agertu gaur egun modu aberats eta berariazko gisa. 

Azkeneko egin den ahozko euskal literaturaren antologian, antzeko ideietan 

oinarrituta, zortzi genero bereizi ditu egileak: Bertsolaritza (bat-batekoak eta 

bertsopaperak), Koplak (kopla zaharrak, dantzakoak eta errondakoak), Genero epiko-

lirikoa (herri lirika, alegi-ipuinak, elezaharrak, kantu epikoak eta baladak), Herri 

antzerkia (pastorala, maskarada, irri-antzerkia), Heziketa generoa (haur jolasak, sehaska 

kantak, igarkizunak), Eguneroko generoak (txisteak, atsotitzak, zirtoak), Genero 

erritualak (hainbat azpi ataletan banatuak), eta Genero aplikatuak (sermoigintza) (Paya, 

2013). Zortzi genero izan arren, oinarrian dute horietako batzuk forma errimatuak 

erabiltzea, musika eta neurria, jatorrizko bat-batekotasunarekin batera. 

Azurmendiri (1980) jarraituz, beldur barik esan genezake XVIII menderako 

bertsolaritza guztiz sustraitua zegoela Euskal Herri guztian, Ipar nahiz Hegoaldean, bai 
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forma aldetik, baita gizartean errotuta ere. Musika eta bertsoa elkarrekin egiten zirela 

ere badiosku, oso lotura estua zutela eta biak bateratsu garatu zirela. Joan Antonio 

Mogel (1745-1804) idazlearen arabera, bertsotan gizon nahiz emakumeek egiten zuten, 

eskolatu nahiz gabeek, hitz gutxitan asko esanda eta kanta klaruan eginda (Zavala, 

1966). 

Bada beste konstatazio bat. Bertsolariak ez dira usu agertzen dokumentazioan, 

eta gehienetan arlote, mozkor, xelebretzat hartu izan dira. Paper kultuetan ez dute 

lekurik merezi izan, are gehiago, mespretxua eta gutxiespena baino ez. Hala jokatzen 

omen zuten agintari, elizako eta “jakitunek” ere. Herriaren artea beti izan delako 

“goikoen begitan dorpea, eskasa eta itsusia”, eta immoraltzat hartua ere bai (Azurmendi, 

1980). 

Enriquezek (1995), berriz, bertsogintzaren indarra jartzen du ahozko 

komunikazioaren esparruan, mendeetan zehar eskolatugabeko herria izanik 

euskaldunena. Eta gaur ezagutzen dugunaren sustraiak omen daude aspaldi egiten ziren 

kantu eta bertsoen bidezko komunikazio modu anitzetan.  

Horregatik, Azurmendirekin bat gatoz esaten duenean, beharbada, bertsolaritza 

ez dela beti izan bertsolaritza esaten dugun hori, ez dela beti gauza bat eta bera izan, 

berdina, uniformea, eboluziorik eta transformaziorik gabekoa. Ezin dugula bertsolaritza 

isolatu beste antzeko espresio modu poetikoen artean, kopla zaharrak direla, herri 

kantak direla, erromantzeak direla, inprobisazio forma errimatuak edo beste hainbat. 

Estudiatu beharra dago, beraz, bertsolaritzaren eboluzioa, formak, funtzioak, denbora 

eta leku desberdinen arabera. Eraginak eta influentziak ere zeintzuk izan diren. Izan ere, 

Euskal Herria ez da sekula santa herri isolatua izan, bide gurutzea baizik. 

Arestikoari gehituko genioke Urkizuk zioena Ipar Euskal Herriko bertso eta 

kanten harira:  

Zenbat eta gehiago aztertu eta sakondu bertsoen itsas nahasian hainbat 

eta argiago gelditzen da herri poesia eta jakintsuen poesiaren arteko mugak ilun 

eta irristakor direla, koblakari / bertsolari, edota olerkari / bertsolari bereizketak 

erromantizismoaren garaian eta batipat Herder, Schelling, Schlegel eta Grimm 

anaiekin sortutako kontrajartze haren Naturpoesie / Kunstpoesie ondorio direla. 

Gero eta nabarmenago ikusten da elite delakoaren eta herri xumearen arteko 

kontrajartze eta bereizketak ez direla oso zehatzak, eta adibidez, herri kantak 
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asko zor diela herriko apaizei, eta hauek hari. Pentsa dezagun esate baterako, 

zuberotar pastoralean kanta gregorianoak duen eragina eta zerikusia (1991:xviii)  

Carmen Larrañagak (1994, 1995, 1997, 2000a, 2000b) ere bertsolaritzaren 

konplexutasunaren aldarrikapena egin du behin baino gehiagotan, bere ikuspuntua 

izanik historiko eta soziologikoagoa, literarioa baino. Bere ikerketa bideratu izan du 

andreek egindako bertsogintza azaleratzera, XIX. mendetik hona burutu dutenera, 

bertsolaritza modernoaren etapan. Bistaratu gura izan ditu emakumeenak izan diren 

berezitasunak, ez soilik eurenak, gusturago sentitu izan direnak baizik, bizi izan ziren 

giza taldeen baitan eroso sentitzeko. 

Horregatik, kritikatu izan du oraintsura arte bertsolaritza inprobisazioarekin lotu 

izana, plaza eta gizonekin alegia, sinplifikazio tamalgarri batean, aniztasunaren kaltean. 

Bere esanetan, ahaztu egin dira espazioak, moldeak, bertsolariak, kultuak eta 

herritarrak, bat-batekoak, bertso jarriak eta bertso paperak, gabon kantak, elizak eta 

komentuak. Eta argi dauka bertsolaritzan ahozkotasuna nagusi bada ere, ondo legokeela 

zehaztea ahozkotasun horretan zein adierazpide eta jarduera hartzen diren aintzat, 

bertsolaritza osotasunean definitu nahi badugu. Gainera, ahozkoa izanda ere, ez zaio 

arrotza egiten tradizio idatzia, behintzat XVIII. mendetik aurrera, ia XX. mendearen 

erdialdera arte behintzat, oso ezagunak izan direlako bertso paperak edo idatziak.  

Gogora ekarri digu bertsolarien marjinaltasuna, nahiz eta azkeneko 

hamarkadetan izan duen arrakastak kontrakoa pentsarazi. Erasoak eta gutxiespena hezur 

mintzetaraino sartuta izan zuten bertsolariek, aurreko bi mendeetan bederen. Agintari 

zibilak eta erlijiosoak, elite kultuak ere ez zituen bertsolariak begi onez ikusten. Eta ez 

zizkioten ateak zabaldu goi mailako eszenatokietan kantatzeari. Hartara, bazterreko 

guneetan topatu zuen lekua bertsolaritzak, sukalde, taberna eta sagardotegietan batez 

ere. Eta horietan, lehenengoan izan ezik, emakumeek ez zuten sarbiderik izan. Ez bazen 

bertako langileak zirenean. 

Gai konplexua da bertsolaritzarena. Bere ahozko izaerak zail bihurtzen du, 

testigantzak aurkitzea ezinezkoa delako norbaitek ez baditu idatziz jaso, eta idatziz 

jasota ere maiz galtzen dira paperak, edo txokoren batean ahaztuta gelditu. Gizonezko 

bertsolarien obraren historia egitea samurra ez bada, are gaitzagoa da emakumeek 

egindakoarena burutzea, gordetako produkzio gehiena anonimoa denean eta 

anonimotasunaren atzean gizonezkoa irudikatzen denean. Badago esan duenik 

“fenomeno aipagarri bat eta oraingoz azalpenik aurkitu ez zaiona d[el]a nola eta 
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zergatik, XV. mendetik XIX.era dagoen tarte horretan, desagertu zen emakumea 

bertsolaritzatik, jarduera horretako subjektu aktibo gisa behintzat” (Garzia, 2012: 43-44; 

Larrañaga, 1997). 

2.2.Helburua 

Lan honekin ahalegina egingo dugu “fenomeno aipagarri” horretan argibideren batzuk 

eskaintzen. Gure proposamena, marko zabal honetan, lehenengo hurbiltzea baino ez da 

izango, ez baita erraza bidea urratzea, aurretik bidaiari gutxi izan denean. Eta denborari 

mugak jartze aldera, historian ohikoak direnak hartuko ditugu. Hasierakoa Erdi Aroan 

ipiniko dugu, aurrekarien ebidentziak agertzen zaizkigunean; hurrengoan, Aro 

Modernoko arrastoak bistaratzeko ahalegina egin dugu; eta segidan saiatuko gara Aro 

Garaikideko andre bertsolarien izenak plazaratzen, mundu tradizionalaren gainbehera 

arte. Ondorengoaren azterketari ez diogu erreparatuko, ikerlari askok dihardutelako 

honetan lanean, luze, zabal eta sakon. 

Kantatzeko bertsoak, errimak eta koplak sortu zituzten XV.-XIX. mendeen 

arteko andre euskaldunen egiletza ezagutarazi eta aitortzeari ekin diezaiogun hortaz.  

2.3.Metodoa 

Atal honetan ikerketa historikoa erabili da. Azterketa honen planteamendua analitiko eta 

sintetikotzat har daiteke. Izan ere, ezinbestekoa da garaiko iturrietara jotzea eta, horiek 

abiapuntu hartuta, iturriek diotena interpretatzea. Metodo historikoa deduktibo eta 

induktiboa ere bada, orokorretik gertukorako jauzia ulertzen saiatzen delako eta, aldi 

berean, gertukoa testuinguru zabalago baten barruan kokatzen. Lehen esan bezala, ez da 

helburua azterketa literarioa egitea, andreen lana ahozko literaturan bistaratzea baino ez, 

Erdi Aroan, Aro Modernoan eta Aro Garaikidean.  

2.4.Emaitzak 

2.4.1.Erdi Aroko lehenengo emakume bertsolariak 

Andre euskaldun inprobisatzaileen testigantza zaharrenak hileten inguruan aurkituko 

ditugu XV. mendean2 (Lekuona, 1984; Mitxelena 1960). XVI. mendeko historialaria 

izan zen Esteban de Garibayk zioen ohitura handia zegoela orduko hiletetan 

emakumeek eresiak (gaztelerako “endechas”) deiturikoak kantatzeko, “son endechas de 

mujeres, que por conservación de esta vejez las he querido referir aquí”. Berak 
                                                            
2 Hauei ondoren idatzi dutenek jarraitzen diete. 
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ezagutzera eman zizkigun halako bi adibide, biak Mondragoen kantatu zirenak, 

etxekoen heriotzak eragindako mina azaltzeko (1854: 46, 178, 180, 248). Batean, 

bandoen arteko liskarretan, Santxa Otxoa Ozaetakok oinaztarrek hildako senarra (1464) 

izan zuen hizpide; bestean, zendutako Milia Lasturkoren ahizpak eta koinatak elkarri 

esan zizkiotenak jaso zituen. Hiru andreak familia onekoak ziren. Familia onekoa zen 

ere Usua, Debako Alostorreko alaba, ustez hilda zegoen aitari kantatu ziona gau-hilean, 

azaltzen zion bitartean etxean jaio zen sasiko mutikoaren aita-amak zeintzuk ziren 

(Turrillas eta Treku, 2009).  

Artelanetan ere izan zuten isla emakume hauek, beti heriotzaren inguruko 

errepresentazioetan. Aipatuko ditugu Bizkaiko X. Jaunaren emaztearen hilobian 

daudenak, Najeran, Doña Toda Perez de Azagrarenean hain zuzen (XIII. mendekoa). 

Baita bere alaba izan zen Urraca Diaz de Harorenean ere (XIII. mende amaiera edo XIV. 

mende hasierakoa), Cañasko monasterioan. Edo Ferran Ruiz de Gaona artxidiakonoaren 

sepulkroan (XIV. mendekoa), Santikurutze Kanpezun, zeinean gizonezkoak ere ageri 

diren erostari gisa, elizgizon ospetsuari zegokion moduan.  

Hildakoari zor zitzaizkion dolu erritu hauei gagozkiola, ez ziren bakarrik Euskal 

Herrian garatu. Muñoz Fernandezi (2009) jarraituz, bost ezaugarri zituzten errituok: 

unibertsalak ziren (kontinente guztietan antzeman dira); oso errotuta zeuden eta 

denboran luze iraun zuten (gizarte protohistorikoetan hasi eta leku askotan XX. mendera 

arte); oso antzekoak ziren leku batzuetan eta besteetan; agintari politiko eta erlijiosoek 

bereak eta bi egin zituzten debekatu eta ezabatzeko, gehiegikeriak jentilenak eta 

juduenak zirelakoan, baina nekez lortu zuten desagerraraztea; eta azkenik, emakumeen 

protagonismo esanguratsua zuten, nahiz eta gizonezkoak ere egon. 

Dolu erritu hauetan emozioen indarra ikaragarria izango zen, bai aktoreentzako, 

baita ikusleentzako ere, ikusmena eta entzumenari eragitea baitzen azken xedea, 

doluaren parte sentitu eta sentiarazteko. Eta antolatzen ziren zeremonia, prozesio, 

elizkizun eta abarretan eresigileek (familiakoak edo diru-truke egiten zutenak) 

protagonismo berezia izaten zuten, erromantze gisako kantuak egiten zituztelako, 

hildakoak bizitzan zehar egindakoa edo heriotzaren arrazoia adierazteko. Gorde diren 

euskal eresietan ondo baino hobeto froga daiteke hori. Kantariak etxeko emakumeak 

izan ziren, sasoi hartan gehienetan izaten ziren moduan, doluaren protagonismoa oso 

andrazkoena zelako, diligentzia, efikazia eta aitortza soziala medio. 
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Etxekoekin batera, baziren erostari profesionalak, norbait hiltzen zenean, 

ileetatik tiraka, aurpegia urratu, negarrez, aieneka, ulu eta garrasika zihardutenak. Hala 

jaso zuen 1452an idatzitako Bizkaiko Foru Zaharrak (Azurmendi, 1980), debekatu egin 

baitzen haien jarduna, elizak eta aginte zibilak, herrietako ordenantzetan bereziki 

hainbatetan egingo zuten moduan, 1493ko Bilbokoek grogatu lez, data horren aurretik 

zein ondoren (Enríquez, Hidalgo de Cisneros, Lorente eta Martínez, 1995).  

Andre hiletari hauek, Caro Barojaren esanetan (1972), XVI. mendean desagertu  

ei ziren, orduko bizimoduaren burgestea zela eta. Baina egile berak (2000) beste lan 

batean adierazi zuen bazirela Bizkaian herriak, XIX. mendearen erdialdean oraindino, 

negartiak zituztenak. Batzuk negar eta zalaparta baino ez zuten egiten, eta beste batzuk 

“hiletak” kantatzen zituzten, aspaldiko tradizioari men eginez. Errenterian 1568an 

badakigu emakumeak hiletetan eresien kantari izaten zirela (Agirre, 2002).  

Hurrengo mendeetan ere aipuak ugariak dira, neurrigabekeriak baretuxeago 

bazeuden ere, eta familiako andreak (ama, emazte, ahizpa edo arrebak) izaten omen 

ziren gehienetan horretan aritzen zirenak. Larramendi jesuitak (1690-1766) andre 

alargunen ohitura horri buruz idatzi zuen, mespretxua adieraziz (Agirre, 2002) eta 

Iturrizak (1741-1812) enkarguz aritzen zirenen berri eman zuen (Garmendia, 2007). 

Barandiaranek XX. mendean horrelakoren bat jaso zuen Gernikan eta Kortezubin 

(Madariaga, 2007). 

Aipatutako salbuespenak ezik, andre hiletari hauen lanak ezezagunak dira, guk 

dakigula, nahiz eta bost mende luzetan aritu izan. Antzekoa da beste emakume koplari 

edo bertsolari batzuen produkzioa. 1452ko Bizkaiko Foru Zaharrak beste hauen 

aipamena ere jaso zuen, zeinean esaten zen “profazada” izenekoak lotsabakoak zirela, 

bazter endredatzaileak, oso famatuak koplak eta kantuak egiten zituztelako iraintzeko 

asmotan, “a manera de libello infamatorio” (Azurmendi, 1980; Lemonauria, 1837).  

Hauek ere ez ziren segurutik Euskal Herrian bakarrik izango. Baliteke lotura 

estua izatea Europako beste leku batzuetako gizonezko eta andrazko juglareekin; ez, 

ordea, trobadoreekin. Orduan arras desberdintzen ziren batzuk eta besteak. Juglareak 

ziren herriaren onespena lortzeko “edozer gauza” egiten zutenak eta trobadoreak, berriz, 

“artistak”, gortean eta handikientzako aritzen zirenak (Baena, 2013). Adituek diote 

(Siviero, 2012) Erdi Aroan klase askotariko juglareak egon zirela, hau da, sortzaileak, 

musikari soilak, beste batzuen lanak aurkezten zituztenak, profesionalak, amateurrak. 

Eta emakumeak ere bai. Emakume juglare hauen artean dantzariak eta kantariak 
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aipatuko ditugu, pandero edo kaskainetak lagunduta, gehienetan gizonezko juglareekin 

batera jarduten zutenak. Baziren ere “soldadera” deitzen zietenak, soldata baten truke 

lan egiten zuten juglaresak. Andre hauek ez zuten oso fama onik, euren lana eskasa 

zelakoan, maila sozial apala bitarteko. Eta gehiegitan emakume juglare pobre hauek 

prostitutatzat hartzen zituzten, garaiko giro misoginoak ez zuelako bereizten zein alde 

zegoen emakumeek kantaren ala gorputzaren truke dirua lortzean.  

Bestelakorik ere bazen emakumeek egindakorik Euskal Herriko Erdi Aroko 

produkzio errimatuan. Garibay berak “cantares antiguos del vasquence” deitu zien, XV. 

mendearen erdialdean Bergarako Olasoko dorrera ezkontzeko, Butroekoaren alabak 

amari kantatu zizkion bertsoei (Mitxelena, 1960: 89-90).  

Erromantzeak edo baladak ere kontserbatu dira Euskal Herrian, Europako Erdi 

Aroko tradizioan sustraituak, geroago datatzen badira ere. Horien artean batzuk 

emakumea dute protagonista eta lehen pertsonan kantatzen dira. Horrelakoa litzateke 

Zuberoan gorde duten “Ozaze Jaurgainean” ezaguna, XVI. mendekoa omen dena, baina 

tradizio zaharragokoa denez, multzo honetan sartzea aproposagoa litzatekeena (Davant, 

2009). Nortzuk izan ziren egileak, gizonak ala emakumeak? Gehienon imajinarioan 

gizonezkoa litzateke egilea, eta zergatik ez emakumea? Zenbat horrelako ote dago 

anonimoaren atzean emakumea dutenak! 

2.4.2.Aro Modernoko andre bertsolariak 

1452ko Bizkaiko Foru zaharrak andre bertsolariei leporatu zien kalte egiteko edo 

satirarako gogoa izango da aro honetan ere poliki-poliki argia ikusten ari diren bertsoen 

ezaugarri. Emakumeek egindako garai honetako koplak dira ezagunak gaur egun, 

epaileenganaino heldu zirelako. Itxura denez, ohikoa zen koplak erabiltzea 

“desbideratze” moral eta sexualak salatzeko, kontrol sozialerako modu eraginkorra 

bilakatu arte. Horregatik, salaketak protagonistengana heltzen ziren heinean, 

koplagileak epailearengana deituak izateko arriskua egoten zen. Hori gertatu zitzaion 

Eibarren 1668an Antonia de Zabala ehuleari, kartzelan ere egon zena, kantatu zuelako 

abesti edo kopla bat herriko dontzeila printzipal batzuen kontra, denak ondradu, fama 

oneko eta entzute handikoak. Deigarriena da koplok egitea agindu ziola abade ikasketak 

egiten ari zen gazteak3.  

                                                            
3 Eibarko Udal Artxiboa, Pleito criminal de oficio contra Antonia de Zabala por recitar en lengua 
vascongada una canción con letras injuriosas hacia doncellas principales de la villa de Eibar. (1668/06/08-
1668/08/06).  



EMAKUME BERTSOLARIAK: AHANZTURATIK DISKURTSO PROPIORA 

45 

Urte batzuk geroago, 1721ean, Agustin Ezenarro botikari andrezaleak Angela de 

Armona eta Ana Maria de Gorostieta ama-alabak salatu egin zituen bere kontrako 

koplen sortzaileak zirela eta, argudiatuz bera eta bere familiaren ohorearen aurka egin 

zutela (Alvarez, 2012; Kaltzakorta, 2010). Epaiketan deklaratu zuten lekuko guztiak 

andreak izan ziren, alfabetatugabeak, eta euren testigantzak oso-oso interesgarriak dira 

adierazten dutelako zeintzuk ziren emakume koplari horien bertsotan aritzeko lekuak: 

sukaldea, eta elkarrekin hariginean zihardutela.  

Asteasun ere molde bereko koplak agertu dira (Piá eta Irixoa, 2014; Eizagirre, 

2015). 1816an lau emakume epailearengana joan beharrean egon ziren bertsoen egile 

gisa, josten ari zirela, “irainak plazaratzeagatik”, hots, neska-mutilen arteko harreman 

ezkutuak aditzera emateagatik. Eta salatzaileak irainduaren aita eta ahizpak izan ziren. 

Oso salaketa interesgarria da berau, bertsoen eraginkortasunaz mintzo delako, baita 

esaten dutelako gazteek buruz ikasten zituztela bertsook pasadizoak kontatzeko, 

Asteasun ezezik, inguruko herrietan ere:  

Se agrava la maldad al considerar que la afrenta se ha executado de la 

manera que recibe una publicidad escandalosa, y difícil de contener su 

pernicioso vuelo, porque la juventud que en todos los países y no menos en 

esta provincia se entrega a tomar los versos de memoria para contarlos, se 

olvida con dificultad de ellos por el frecuente uso que hace de ellos, resultando 

de aquí la extensión de la mala nota con que se califica mi referida hija.  

Salaketa hauen muinean dagoena da gizarte aurreindustrialetan hain inportantea 

zen ohorea eta lotsaren dialektika, sexu harremanak tartean zeudenean, eta 

zurrumurruaren indarra, batez ere jokabide sexualak eskandalagarriak zirenean, elite 

erlijioso eta sozialek ontzat emandakoa hausten zutenean. Gainera, gozamenari loturiko 

txutxu-mutxuetan, dirudienez, emakumeak izaten ziren eraginkor eta mingarrienak, 

euren esku baitzegoen gizataldearen kontrolerako arma indartsu bat, esamesena alegia, 

emakumeak biktima eta borrero bihurtzen zituena (Enríquez, 1995). 

Bertsoak tresna indartsu bihurtu ziren pertsonaren ohorea hain garrantzitsua zen 

gizatalde haietan. Baina ohorea ez zion ematen pertsonari bere kalitateak edo 

bertutetsua izateak, aitzitik, bere ekintzen gainean gizarteak zuen iritziak. Pertsonen 

bizitza publiko zein pribatuaren epaile bihurtzen zen gizarte hartan banakoaren 

lotsabidea taldearena ere izaten zen. Eta horrela, presio eta kontrol sozialerako baliabide 

aparta izaten ziren ohore kontuak (Gascón, 2008). 
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Ohore urratzaile ziren andre bertsolari haien berri oso berandu arte jaso daiteke. 

Hala, Lehen Mundu Gerra bete-betean, 1915eko kanta bat jaso zuten Luzaiden, 

“Bankako lau andere” deitua. Bere zortzi bertsoetan salatzen da zein zaila den gelditzea, 

herriak bere egin dituenean, etxeko sutondoan bi gazteren aurka jaurtitako irain, 

zurrumurru eta txutxumutxuak, nahiz eta herriko artzainaren ahalegina aitortu. Praktika 

honen eraginkortasunaz laugarren bertsoa mintzo da zehazki eta honela dio: 

Bertzer eman bertsuak / Ona emen berenak! / Partidak bilatzen tu / Xerka 

dabilenak. / Inozententzat horiek / Zer lagun fidelak / Gezurrez emaiteko / 

Holako eskandalak; / Ezagun da ez ditu / Hunkitiak gerlak (Satrustegi, 1965; 

Satrustegi, 1975: 81). 

2.4.3.Aro Garaikideko andre bertsolariak 

Sasoi honetako bertsogintza ikertu duen Enríquezek (2004) azpimarratu izan du XIX. 

mende hasierako idazle euskaldunak (Zamakola, Gorosabel eta Iztueta) jabetu zirela 

bertsogintza pairatzen ari zen aldaketaz.  

Erregimen Zaharretik gizarte liberal eta burgeserako trantsizioan bi ezaugarri 

bereizi izan ditu. Bata, gune zabalago eta publikoagoak gurago izatea bertsotan egiteko, 

hau da, baserrietako ganbara eta sukaldearen ordez, plazak, feriak, tabernak, 

sagardotegiak edo Lore Jokoak, kasu. Eta bestea, bertsogintza merkaturatzea, saldu eta 

erosteko produktu bihurtzea. Bertsolari famatuen arteko desafioak eta apustuak guztiz 

arrunt bilakatu ziren herriaren bilgune ziren jai, feria, merkatu, pilota partidu, idi proba, 

ahari topaketa eta antzekoetan. Bertsolarien saioak arautuaz joan ziren, kobratzen hasi 

ziren eta bertso paperen edo kanta paperen fenomenoa sortu eta indartu zen, batez ere 

1840tik aurrera. Bertso paperok merke erosteko aukerak eta bertso saioak entzuteak 

mundu berri bat zabaldu zien euskaldun arruntei, euskaraz idatzitako produktu bat hain 

zuzen, inbertsio sozial eta kultural berri bat. Talde identitatea indartzen zen, bertso 

emanaldietan edo paperetan biltzen zirelako kultura errituak, festetan parte hartzea, 

bertsolariaren abileziaren erakustaldiak, oparietarako aukerak. 

Euskal Herriak sufritu zituen gerra guztien gainetik, foruen galera eta 

industrializazioak ekarri zituen aldaketa bortitzak tarteko, bertsolaritzak aurrera egin 

zuen eta gaurko moldeetara hurbiltzen hasi zen. Bertsolariak izen-abizenaz egin ziren 

ezagun, jendeak ezagutu egiten zituen, onetsi. Ordukoak dira euskaldunen oroimenean 

dauden Xenpelar, Iparragirre, Bilintx, Udarregi, Etxahun, Otxalde eta beste hainbat.  
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Bertsolariak euren garaiko gizon eta emakumeak izan ziren eta publikoaren 

aurrean zihardutenean, honen nahia ase beharra zuten, aktore eta kantari gisa, barregarri, 

algara eragin beharra, ikuskizun betea eskaintzeko. Euren “eskola” etxean aurkitu zuten, 

baita kantu zahar, kopla, kantu eske, tobera, sasi-soinu, trikiti, eta abarretan ere 

(Enríquez, 2004).  

Emakumeak gizonekin batera protagonista izan ziren. Aro Garaikidean 

elkarrekin zeudenean, ezkaratzean, lanean edo kontu kontari, berdin jarraitu zuten 

bertso edo koplatan. Horren adibide litzateke Valentin Zubiaurrek 1913an pintatutako 

Versolaris artelana, Madrilgo Reina Sofía Museo Nazionalean ikusgai dagoena. Ez da 

titulu horretako bakarra, beste koadro bi ere pintatu zituelako Madrilen jaiotako artista 

gorrak. Bata, 1917koa, Bilboko Arte Ederretako Museoan gordetzen da, eta bestea, 

1919koa, Buenos Aireseko Arte Ederretako Museo Nazionalean dagoena.  

Izen bera dute, baina arras diferenteak dira hirurak. Lehenengoan andreak dira 

bertsolari protagonista eta beste bietan, gizonak. Ez dugu koadroaren balio artistikoen 

gainean ezer esango, bai ordea, bertan agertzen diren bertsolarien arteko 

desberdintasunez.  

Zubiaurrek gizonezko bertsolariak ilunkaran, jai giroan, edo atsedena hartzen 

margotu zituen, baserritar herrian. Dena dela, sagar arbolapean daude, eurak eta 

entzuleak, mahai-zapiz atondutako mahaien inguruan eskaintzen ari zaien saioa aditzen. 

Bietan gizon bertsolariak helduak dira.  

 

Argazkia 2.1 Valentín de Zubiaurre (1879 - 1963), Versolaris, 1913, Madril, Reina Sofía Arte Zentroa Museo Nazionala. 
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Madrilen ikusgai dagoen koadroko andre bertsolariak ere adinekoak dira, baina 

arrantzale herrian daude kantari, hauek ere ilunkaran. Harrigarria bada ere, pinturako 5 

emakumezkoak ez daude egonean, ezer egin barik. Gazteenak ontzi metalikoa dauka 

mokor gainean, zahar bi hariginen daude eta bertsolariak, kantuan egin arren, ez dituzte 

lurrean utzi euren sorki gaineko marmitak, esnetarako segurutik, metalikoak baitira. Edo 

beste edozertarako. Gaia emakume bertsolariak izatea ez da kasualitatea, ezta 

asmakizuna ere. Errealitatearen isla baino ez (Castañer, 1984). Eta horrela adierazten du 

Estebanek Museoko azalpen digitalean ere, emakumeen bertsolaritzarako gaitasuna 

goratuz4:  

En el siglo XIX el bertsolarismo alcanza un especial auge, y aunque sus 

principales integrantes se adscriben al género masculino, las mujeres 

participaron asimismo desde siempre en estas diversiones populares. (…) La 

intervención de estas debió seguir siendo bastante destacada, tal como 

evidencia la pintura objeto de este comentario (1984).  

Argi dago, zalantza izpirik gabe, Valentin Zubiaurrek ikusi zuena margotu zuela eta 

euskal tradizioan bete-betean asmatu zuela. Plazan bertsolari zebiltzan emakumeak 

baziren, eta gizonekin aurrez aurre lehian irabazten zutenak ere bai.  

Eta buruan esne marmita edo pertza izanik zergatik ez zuten egingo bertsotan? 

Esnedunak emakumeak izaten ziren eta tratura kalera zihoazenean bertsotan ari 

zitezkeen. Eta esnedunak izan beharrean, urketariak balira? Asko dira Euskal Herrian 

iturriaren inguruan egindako bertsoak, neska-mutilen elkarrizketa erara eginak.  

Etxea, sukaldea, iturria, lana, merkatua, andre bertsolarien berariazko lekuak 

izan ziren. Baita gizon askoren bertso eskola ere. Hala aitortu izan dute batek baino 

gehiagok, etxekoandreak zirelarik aurrekoen altxorra gorde eta hurrengoei transmititu 

zietenak; eta eurek ere etxean ikasi zutela bertsotan, mutilek zein neskek (Larrañaga, 

1995).  

Komentuetara ere jo zuten hainbat emakume bertsolarik. Ezaguna da Zarauzko 

Santa Klara komentuan XX. mendean izan direla moja bertsolariak (Larrañaga 1997). 

Eta M. Lekuonak xeheki aztertu zuen Santa Klararen kanta zaharra ere, XIV. edo XV. 

mendeetakoa izan zitekeena, halako batean sortua izango zen (Azurmendi, 1980).  

                                                            
4 http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/versolaris 2015eko martxoan kontsultatua. 
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Aipatu berri ditugun bertso paperak edo kanta paperak direla eta, Aro 

Garaikideko bertsolaritza ezin daiteke ulertu bertso jarri horiek ezean. XIX. mende 

guztian zehar eta XX. mende hasieran, merkatu, feria edo meza ondoren saltzen ziren 

bertsoak inprimatuta zituzten orriak eta oso arrakastatsuak izan omen ziren. Antonio 

Zavalaren esanetan (1964), bertso paperon jatorria XVIII. mende bukaeran dago, Bilbon 

eta beste hiriburuetan saltzen hasi ziren Gabon kantetan, gero elizetan abestu ahal 

izateko. Gehienak anonimoak dira, baina horietako batzuk Bizenta Mogelek 1818an 

egin zituelakoan dago ikertzailea (“Gaboneco cantac vizcaitarrentzat”). Hurrengo urtean 

dataturiko beste bat ere bada andre batek egina (“Gaboneco cantia vizcaitar guztientzat, 

euscaldun emacume batec ateria 1819). Gabon kanta hauen sortzaile jende ikasia izaten 

zen, eta ondoren herriak bere egiten zituen. 

1762an agertu ziren beste Gabon kanta batzuk Azkoitiko parrokian kantatzeko 

(“Gabon-Sariak edo aurtengo Gabonetan Azkoitiko eleiza nagusian kantatuko diran 

Gabon-Kantak edo Otsaldiak”), Sor Luisak sinatuta. Izan zen polemikarik egiletzaren 

inguruan, Sor Luisa izeneko moja bat ote zen edo gizonen baten ezizena, Larramendi 

ala Peñafloridako kondearena. Azkenean, erabaki zuten Peñafloridako kondea 

ezkutatzen zela gaitzizenaren atzean. Honen aurrean, galdera bat datorkigu: zergatik 

hartu zuen Peñafloridak emakume baten izena, moja batena? Bere kontura barre egiteko 

ala bere sasoian ohituta zeudelako emakumeak Gabon-kanten egileak izaten, benetako 

tradizioa zegoelako?  

Antzeko burubidea sortzen zaigu dontzeila gerlariaren erromantzeari 

erreparatzen diogunean. Satrustegik jaso zuen Urdiainen erromantze hori eta 

Gandiagak, oso antzekoa, Araotzen eta Arantzazun, Oñati aldean. Protagonista, 

emakumea, Afrikan eta Ameriketan militar lanetan ibili ondoren, moja sartzea deliberatu 

zuena (Satrustegi, 1972). Ikerlari nafarrak bertso jarriak zirela uste zuen, baina Bigurik 

(1991) gaiari antz handiagoa hartu zion XIX. mendean plazaz plaza saltzen ziren 

“konplaintena”. Gaur egun ez dago zalantzarik euskal kantu askoren jatorrian 

“konplaintak” daudela. Kontua da argitzea “konplainta” horien eta bertsolarien artean 

loturarik zegoen ala ez. Cidentzat (2000), Euskal Herrian XVIII. eta XIX. mendean 

juglare moduko batzuk izan ziren, bertsolariengandik bezain gertu zeudenak 

poetengandik. Urkizuk, ostera, ez du alde handirik ikusten bertsolariek inprentaratutako 

bertsoen eta konplaintagileek inprentaratutakoen artean (Urkizu, 2010).  
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Dontzeila gerlariaren antzera, badaude kantuak eta koplak emakumeek 

lehenengo pertsonan kantatzen dituztenak5, konplainta eta bertso tankera bete-betekoak. 

Zeintzuek egin zituzten? Gizonek, andreek edo bietarik? Ezaguna da XIX. mendeko 

Jean Etxepare koplari konplaintagilea. Frantsesez eta euskaraz egin zituen lanak, bere 

egiletza aitortuz. Saltzaile ibiltariengandik babesteko, zehaztu zuen emazteak eta biek 

kantatu eta saltzen zituztela (Urkizu, 2010). Jean Etxepare emaztearekin batera joaten 

zen kantari eta saltzaile. Ez ote zion emazteak lagunduko kantuak asmatzen? 

Kantuon asmatzaile edo interpretari izan, Caro Barojak kontatzen du ezagutu 

zuela Madrilen andre itsu bat gitarraz lagunduta “artetsu kantatzen zuena” (Caro Baroja, 

1990). Eta zer esanik ez konplainten andre kantari bretoiak, hainbat argazkitan 

protagonista ere badirenak.  

Bada argazki bat Mondragoen (Gipuzkoa) ateratakoa XIX. mende bukaeran 

(Ugalde, Bengoa, Barrutiabengoa eta Garai: 2014) Bertan ageri dira herrira etorri berri 

diren gizona eta emakumea. Gizona, adinekoa, elbarria, bizar luzeduna, gitarra jolea, 

bost txakurrek tiratutako gurditxoan dator. Ondoan, oinez, panderoa joaz, emakumea. 

Edozelan ere, eurengana etorritako herritarrak pozik eta gustura dirudite. Haien 

etorrerak sortu duen ikusmina nabaria da kalean. Gurdiaren aurrealdean kontu, bertso 

edo kanta paperak dituzte ikusgai. Halakoak ote ziren herriz herri, plazaz plaza zebiltzan 

gizon-emakumeak euren produkzioa saltzen? Bertsolariren batzuk ote dira? XIX. 

mendeko juglareak ote ziren? Ala beste batzuek egindako bertsoen saltzaile soilak? 

                                                            
5 “Bart hamarretan dontzeila nintzen…”, “Zazpi nobio euki dodaz…” edo “Amak ezkondu 
ninduen hamabost urtekin...” 
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Argazkia 2.2. Mondragoe. Bertsolarien edo bertso-paper saltzaileen etorrera. XIX. mende amaiera. 

Arrasate Zientzia Elkartea, Mendia Fondoa, MAF_9X12_072.  

Plazaz plaza ibili edo desafioa gustuko izan zuten andre bertsolariak ere izan genituen 

Euskal Herrian XIX. mende akaberan eta XX. mende hasieran, hurrengo lerroetan 
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irakurtzeko aukera izango dugun moduan. Adibidez, Bilintx ezagunak estimatzen zuen 

Hondarribiko Joxepa, nahiz eta bere bertsorik ailegatu ez den gugana.  

Askotan esan izan da 1801ean Villabonan, eta hurrengo urteko Tolosako 

inauterietan, bertsolari bik jokatu zuten lehiaketa edo desafioa izan zela bertsolaritza 

modernoaren hasiera (Urkizu, 2013). Lore Jokoak ere, Antoine d’Abbadiek antolatu 

zituenetik 1851n, aukera bikaina izan ziren euren abilezia neurtzeko eta bertsogintza 

plazaratu eta euskaldunen ondare egiteko, beste herri batzuetan egiten ziren antzeko 

jardueretatik bereizita, inprobisazioa ezaugarri bilakatuz. Are gehiago, Laborderen 

esanean (1998), egungo bertsolaritzaren arkeologiaren aurrean geundeke hauekin. Bat-

batekotasuna indartu zen, bertsogintza lekuz aldatu, ikuskizun gisa aurkeztu, esku 

hartzeko txandak ezarri, ebaluazio irizpideak landu, organum literarioa finkatu eta 

antzezpen antolamendua agertu ziren. Hasieran aurrez konposatutakoaren txapelketak 

baziren ere, eta ez ahozko inprobisaziokoak, berehala, 15 urteren buruan, 

inprobisatzaileen lehiaketa bihurtu ziren. 

Andreen parte hartzeaz Julien Vinsonek idatzi zuen 1869ko Lore Jokoen berri 

eman zuenean. Urte horretan lehenengo saria banatu zen gizon eta emakume 

bertsolarien artean, kostatu egin zitzaielako onena zein zen erabakitzea. Bertso eskasak, 

nonbait, musikak itxuratu arren. Esan zigun ez zela batere arrunta andere bertsolariak 

aurkitzea jaietan eta ordura arte Hondarribiko neska bat zela ausartzen zen bakarra, 

baina azken hiru urteetan ez zela ageri plazetan kantari. Neska bertsolariak bazirela, 

baina plazetan kantatzen, gutxiago (Urkizu, 1997). Gainera, hurrengo urteetako Lore 

Jokoetako datuek frogatzen dute andreak, gizonak baino gutxiago baziren ere, maiz 

izaten zirela lehiakide, parez parekoak alegia. 

Bertso idatzien txapelketak izaten ziren, aire ezagun batez kantatzeko, ez bat-

batekoak. Eta horietan Marieder Uthurralten izena da ezaguna, 1859an halako batean 

parte hartu zuelako. Gerora, inprobisatzaileen modalitatea nagusituko zen. 1869an 

Marie Louise Osorio (1846-1925), Azkaingo bertsolari gaztea, eta Pierre Ibarrart, 

jatsutarra, biak batera irabazle aitortu zituzten Sarako Lore Jokoetan, hamalauren arteko 

onenak. 1871n bost izan ziren bertsolariak eta horietarik andreak, hiru. 1875eko saria 
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berriz ere Marie Louise Osoriok beste bertsolari batekin partekatu behar izan zuen, 

Etcheto saratarrarekin hain zuen, eta 1884an hirugarren geratu zen6. 

Marie Argain (1860-1925) -ezpeletarra eta Kanbora ezkondua- oso ezaguna izan 

zen Ipar Euskal Herrian, hainbat sariketatako irabazle izateaz gain, bataio, jaunartze eta 

ezteietan ere ibili zelako bertsolari. Alfabetatugabea. 1888an Kanboko Lore Jokoetan 

lehenengo geratu zen Ibarrarterekin batera. Beste lehiaketa askotan izan zen (Eskual 

Bestetan edo Euskaltzaleen Biltzarretan) eta beti goiko postuetan geratu zen. 

Hazparnen 1894an jokatutakoetan irabazleen artean bi ziren andrazkoak. 

Lehenengoa, Hazparneko Marie Etchegaray (1873-1939) gaztea. Laugarrena, berriz, 

Marie Argain anderea.  

Ezpeletan egin zirenetan 1895ean, irabazlea berriz ere Marie Argain izan zen eta 

hurrengo geratu zirenak, bi gizonezko. Marie Argaini buruz laudorioak baino ez ziren 

esan, azkarra erantzunetan eta bere azken hitzak laguna ixiltzen zuela zehaztuz. Horren 

lekuko Euskal Erria aldizkariak argitaratutakoa: 

La palme, encore cette année, est restée à la femme Marie Argain, de 

Cambo, qui possède au plus haut point le don de la riposte heureuse. Son 

dernier mot est toujours un écrasement pour son adversaire. C’est une joute 

intéressante, un tournoi de bon aloi, dont les Basques sont friands (1895: 278). 

Eta hurrengo urtean Kanbon parte hartu zuten Marie Argain menderaezinak eta Marie 

Etchegarayk, Duhaldebèere eta Rodidut gizonezkoekin aurrez aurre. Horrela mintzatu 

ziren prentsa espezializatuan, ironikoak zein espiritualak, erantzun alai eta errazekoak 

zirela aitortuz: 

Les improvisateurs s’alignent et se recueillent. C‘est le moment solennel. 

A côté de Duhaldebèere, de Sare, et de Rodidut, d’Itxatssou, se trouvent deux 

improvisatrices, l’invincible Marie Argain, de Cambo, et Marie Etchégaray, de 

Hasparren. Ces deux femmes sont tour à tour spirituelles et ironiques, et ont la 

répartie très heureuse et très facile (1896: 210).  

Antzeman daitekeenagatik, emakume bertsolarien parte-hartzea ohikoa zen, onartua, ez 

dirudi arraroa zenik gizon-emakumeek bertsotan egitea, ezta arrotz sentitzen zirenik ere 

                                                            
6 http://www.eke.eus/eu/kultura/bertsularitza/bertsularia/emaztea-bertsularitzan 2015ko martxoan 
kontsultatua. 
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eurentzat egunerokotasunean ohikoa zena egiten. Hauek gehienak apalak, baserritarrak, 

“kultura gabekoak” ziren.  

Berriz, Hazparneko Lore Jokoen kronika egiterakoan, L’Avenir aldizkari 

errepublikanoko kazetariari beste ikuspuntu bat antzeman dakioke, ez hain abegikorra, 

Euskal Herriko andre bertsolarien gainean askorik ez zekiena, gainera. Berak zioenez, 

ordura arte bertsolari txapelketak sexu indartsuarenak izan ziren, baina ustekabean 

“sexu ahulak” aurrea hartu zion, Etchegaray andereñoa aparta baitzen (L’Avenir, 

1894/09/22): 

Le concours d’improvisation basque nous ménageait une véritable 

surprise. Jusqu’a ce jour, le sexe fort avait seul l’apanage de ce genre littéraire; 

mais il est maintenant distancé par le sexe faible, qui monte sur les planches et 

improvise supérieurement. C’est ainsi que Mlle Marie Etchegaray s’est révélée 

à Hasparren comme une improvisatrice hors ligne (Laborde, 1998). 

Asko Iparraldeko bertsolariak ditugu, baina mugaren beste aldean ere egon zen 

halakorik. Zumarragako 1899ko Euskal Jaietan Joxepa Inazi Azkunek irabazi zuen 

bertsolari txapelketa. Bertsozale Elkarteak ere jaso ditu beste izen batzuk7 eta poliki-

poliki badoaz gehiago ere agertzen (Eizagirre, 2014).  

XX. mende hasieran oraindik, giro batzuetan bederen, andreak bertsotan egitea 

ez zen ezer bitxia edo exotikoa. Ez zuten arazorik gizonezko bertsolariekin polemiketan 

sartzeko. Hala egin zuen, adibidez, Joxepa Antoni Aranberrik 1902an Enrike Elizegiri 

kontra egin zionean, honek neskazaharren kontura egindako bertso sarituak zirela eta 

(Perez, 2015). Hori horrela bazen, zer gertatu zen modernitateak aurrera egin ahala, 

batez ere XX. mendean zehar, emakumeak bertsolarien eremu publikotik desagertzeko? 

Zein faktorek eragin zuten halako atzerakada egiteko? Elizari leporatzea horren errua 

sinpleegia litzateke. Aurretik ere Elizaren influentzia jendearen bizimoduan eta 

egunerokotasunean ikaragarria zen, eta hala ere, bertsolaritzak bizi-bizirik iraun zuen, 

gizon zein emakumeen artean. Frankismoak ere izan zuela bere partea ezin ahaztu. 

Baina Euskal Herriko Iparraldean ez zen Franco agintean egon eta beherakada 

Hegoaldean bezain handia izan zen.  

                                                            
7  http://www.bertsozale.eus/eu/generoa/emakume-bertsolariak-historian-zehar 2015eko martxoan 
kontsultatua.  
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Akaso sistema liberala sendotzeak eta berak ezarritako ideal burgesek izan zuten 

horretan zeresanik Industrializazioa, hiritartzea, bizimodu tradizionala eta landakoa 

arbuiatzea, euskararen galera, familia handiak desagertzea.... Zabaldu zen emakume 

burges idealaren irudiak ere ez zion lagunduko, formalismoz betea, etxe zulo dotorean 

etxekoandre, senarraren menpeko, bizitza sozialetik erretiratuta, itxurakeriaren gatibu. 

Aztertu beharreko faktoreak lirateke, gure ustez.  

Eta eskolak, herritarrak alfabetatzeaz gain, irakaspen sozio-politikoetan jokatu 

zuen papera ere bai. XIX. mendean eta XX. mendearen zati handi batean eskola tresna 

aparta izan zen asimilazio politikoa eta kontrol soziala bideratzeko. Izan ere, estatu 

liberala eta hezkuntza sistema estatalak bateratsu eratu ziren. Hezkuntza sistema hauek 

zeresan handia eduki zuten estatuaren aparatu politiko eta administrazioaren 

hornikuntzan; estatu berrien aginpidea legitimatzeko ideiak biltzen eta, batez ere, estatu 

liberal bera garatzen eta hedatzen, eskola bihurtuz instituzio nazionalista bikainena, 

estatuaren esku baitzegoen hezkuntzaren kontrola eta ikuskaritza, uniformizatzeko eta 

homogeneizatzeko helburuarekin. Europa guztian zehar hezkuntza sistemek ederto bete 

zuten agintarien balioak transmititzeko xedea, burgesia liberalaren balioak hain zuzen 

(Puelles, 1993).  

Ezin dugu ahantzi gizarte tradizionaletako emakumeen bizimodua gogorra zela 

oso, baina inportantea, Ballarinek dioen gisan (1989, 2007). Andreak ez ziren 

etxezuloan egoten, derrigorra zelako familiaren mantenuan protagonista izatea, 

gizonaren mailan behintzat, familiak iraun nahi bazuen. Iturria, arropa garbiketa, 

esneduna, arrantzari lotutako transformazioa, tratua, emakumearen berariazko lekuak 

ziren, autonomiaz jarduteko modukoak eta, hala, eskola gutxikoak baziren ere, 

jakinduria handiaren gordailu ziren emakumeak. Horregatik, ez ziren menpeko, 

autonomo baizik. Eta horrek guztiak libreago bihurtzen zuen emakumea. 

Industrializazioak eta burgesiak bere balioak ezartzeak ekarriko zuen aldaketarik 

mundu tradizional hartan, ordura arte emakumeenak izan ziren espazioak galdu eta 

etxean ezkutatzen hasi zirelako. Euren eskolaratzea ere balio haietan oinarrituta egin 

zen, inportanteago izanik hezkuntza morala jakinduria baino, curriculum berezia 

aitortuz, hots, ikasten zuen irakurtzen, idazten, dotrina, josten, brodatzen eta kontuak 

egiteko matematika apur bat baino ez.  

Emakume eredugarri burgesiako andreak bilakatu ziren, neskatilak etxean hezten 

zituztenak, harik eta ezkondu arte, ondo zainduta, tentazioetatik urrun. Pianoa jo, 
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brodatu, txokolatea edo kafea hartu txatxalakeriak esaten ziren bitartean, dena 

jokamolde finen bidez; hori zen euren zeregina, ez zutelako lanik egiten eta umeak hazi 

ere ez. Hori neskame eta inudeen ardura zelako. Eta etxetik irtenez gero, meza eta eliza 

izaten ziren jomuga, beti lagunduta, sekula ez bakarrik.  

Eskola ere balio hauen transmititzaile izan zen. Eta mundu berri “ideal” horretan 

ez zegoen emakume arruntentzako lekurik, eta bertsolarientzako gutxiago oraindik.  

Euskal Herria ez zen fenomeno honetatik kanpo geratu. Eta elite burges berriek 

zer zioten jakitea ere ondo legoke. Oro har, eliteak ez du sekula begi onez ikusi kultura 

herritarra, ez gizonena, ezta andreena ere. Eta elite zibila ere ez zen atzean geratu 

bertsolaritzaren kontrako judizio ezkorretan. Bertsolaritza bera gutxiesten bazuen, ez 

zuen mespretxatuko emakume bertsolarien presentzia, lotsatu arteraino? 

Euskaldun elitearen adibide litzateke Carmelo Echegaray (1865-1925), euskal 

probintzietako kronista. 1901ean argitaratutako bere lan batean ez zuen berba gozo bat 

ere esan bertsolari eta bertsoei buruz, denak arruntegi, immoral, itsusiak, trauskilak 

zirela zioen eta (Zavala, 1966).  

Andre bertsolarien ezkutatze prozesua bizkorra izan zen, belaunaldi batetik 

bestera igarri zena. Honen adibide argigarriak lirateke Matea Joxepa Zubeldia 

hernaniarra, 1867an jaioa, eta bere alabak. Ama baserrian jaio zen, eta etxean ohitura 

zen legez, Madrilera jo zuen neskame, baserriko jabeen etxera. Han ezkondu eta 1904 

aldera, familia osoa hartuta, jaioterrira itzuli zen. Aurrera egin behar eta Hernaniko Kale 

Nagusian janari denda jarri zuen. Hori izan zen bere ogibidea, familia hazteko lain eman 

ziona, senarra oso gaixorik izan zuen eta. Bertsoak zituen gustuko, bai idatzitakoak eta 

bai bat-batekoak, poesiak, eliz kantak eta errezoak. Etxeko balkoitik egiten omen zuen 

beste bertsolari gizonezko batekin kantuan, eta inoiz Ezkiaga pasealekuan mahaira igota 

ere bai.  

Idatzizkoak berak txukun jositako koadernoetan jarri zituen. Baina alabak lotsatu 

egiten ziren, ama bertsolaria zelako eta jende aurrean bertsotan egiten zuelako. Eta hil 

zenean, alabek koaderno guztiak erre egin zituzten (Eizagirre, 2014a, 2014b).  

Horra hor bi belaunaldien arteko eten garbia. Ama, jendearen aurrean bertsotan 

sano, asmo oneko. Alabak, lotsatuta, ama mahai gainean ikusi zutenean. Zaharra 

gazteak baino libreago eta modernoago.  
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Hala, XX. mendea oso aurrera joan arte ez zaizkigu emakumeak jendaurrean 

agertuko. Honetan, XX. mendeko 70.eko hamarkadan sortu ziren Bertso Eskolek izan 

zuten zeresanik. Eskolaz kanpoko ekintza moduan funtzionatzen hasi ziren gehienak, 

hezkuntza ez formalaren baitan, ume eta gazte asko erakarriz bertsoen mundura. Neurri 

handi batean, gaur egungo bertsolaritzaren egoera osasuntsua Bertso Eskolen lanaren 

ondorio da, jakin zutelako gizartearen premia asetzen eta egoera berrietara egokitzen. 

Eskolaren hezkuntza formalak eten zuena, edo etenean eragin zuena, beste eskola batek 

berreskuratzen lagundu du. Baina azkeneko fenomeno honen ikerketan badihardute 

beste batzuk. 

2.5. Ondorioak 

Andre euskaldun bertsolarien gaia poliki-poliki idatziz doa. Hori bai, historiak 

erakusten digu emakume bertsolarien bilakaera ez dela lineala izan, txarretik hobera 

joan dena, ezta molde bakarrekoa ere, anitza baizik. Ebidentzia guztien arabera, 

fenomenoa oso zaharra da eta aldi on eta txarrak izan ditu. Txarrenak, agian, gugandik 

hain urrun ez daudenak izan dira, eta ez da denboran oso urrun joan behar eurekin topo 

egiteko. 
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3. Egungo emakume bertsolarien profila eta etorkizuneko bertso 
eskolen irudikapena  

 

Laburpena 

Kapitulu honetan,  aipatuko dugu bertso-eskolen paper nagusia emakume askoren 

bertsoekiko konpromisoa eraiki dutelako. Hortaz, ikerketa honetan, emakume 

bertsolariengana jo dugu bertso-eskoletako emakumeen profila zedarritzeko, bertso-

eskolen ezaugarri nagusiak arakatzeko, eta bertso-eskolek aurrera begira egin beharreko 

bidea ezagutzeko. Galdetegi bat prestatu da eta 121 emakumeren erantzunak jaso dira. 

Ikerketa honen emaitzek bertso-eskolen lana emakume bertsolarien bidean ezinbestekoa 

izan dela adierazi dute, baina aldi berean emaitza horiek egiaztatzen dute aldaketak 

gauzatu behar direla partaide guztien parekidetasuna lortze aldera. Aldaketa horiek 

genero ikuspegiaren txertaketan oinarritu beharko dira, hala bertsokeran edo 

metodologian, nola saioen antolakuntzan.   

Hitz gakoak 

Bat-batekotasuna, generoa, performancea, bertso-eskola, etorkizunerako erronkak. 

 

3.1.Marko teorikoa 

3.1.1.Emakumeen presentzia bertsolaritzan  

Manuel Lekuonarentzat (1974), bertsolaritza ahozko literaturaren azpisail bat izango 

litzateke, idatzi gabeko literatura mota bat. Herri literatura edo herri poesia ere deitu 

izan dio. Manuel Lekuonak egindako deskribapenean halako ezaugarriak ematen dizkio 

bertsolaritzari: pentsamenduaren irudi azkartasuna, izaera dialektala eta bat-

batekotasunaren izugarrizko indarra (Larrañaga, 2013). Lekuonaren eraginez, 

bertsolaritza XX. mende amaiera bitartean Euskal Herriko literaturaren azpisail moduan 

agertu izan da beti, eta halatsu jaso izan dute aztertzaile gehienek ere. Koldo Mitxelenak 

berak, Historia de la Literatura vasca idazlanean (1988), herri literaturaz mintzo 

delarik, literatura hori nagusiki ahozkoa dela esan zuen (Larrañaga, 2013). Lekuonak 

ahozko generoaren barruan kokatu zuen bertsolaritza, baina bere osaba Manuelek 

esandakoa berretsiko zuen, bat-batekotasunaren ezaugarri harrigarria azpimarratuz. 

Segundu bakan batzuetan egin beharreko buruko antolaketa lana eta teknika berezia 

azpimarratuz, atzekoz aurrera pentsatzeko teknika dugu: bertsolariak azkenean esan 
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behar duena pentsatzen du lehenengo, eta mekanismo hori da bat-batekotasunaren 

ezaugarri berezkoena (Larrañaga, 2013).  

Xabier Payak 2013an Ahozko Euskal Literaturaren antología atondu eta ahozko 

euskal literaturaren generoak modu berezian sailkatu ditu. Sailkapena egiteko, aintzat 

hartu ditu, besteak beste, genero bakoitzari dagokion lekua, publikoa eta literaturtasuna. 

Horrela, Bertsolaritza; Koplak; Genero Epiko-Lirikoa; Herri antzerkia; Heziketa 

generoa; Egunerokoak; Genero errituala eta Genero Aplikatuak bereizi ditu. 

Bertsolaritzan bi atal nabarmendu ditu; Bat-bateko bertsolaritza eta Bertso-paperak. 

Payak, beraz, literatura landua ez den guztia sartzeko erabili ohi den traste zaharren 

kutxari8 apalak jarri dizkio. Bertsolaritzaren apalean ondo bereizi ditu bertso-paperak 

eta bat-batekoak9. 

Taula 3.1: Ahozko literaturen generoen sailkapena (Xabier Paya, 2013:25) 

Generoa Azpikategoriak

BERTSOLARITZA  BAT-BATEKO BERTSOLARITZA 

BERTSO-PAPERAK

KOPLAK KOPLA ZAHARRAK

DANTZA KOPLAK

ERRONDAKO KOPLAK

GENERO EPIKO-LIRIKOA HERRI LIRIKA

ALEGIAK, IPUINAK ETA ELE ZAHARRAK 

KANTU EPIKOAK

BALADAK

HERRI ANTZERKIA PASTORALA

MASKARADAK

                                                            
8  Juan Mari Lekuonak hala deitu zion herri literaturari, literatur landua ez zen guztia sartzeko 
balio zuen kutxa (1982). 

9 Bertsolaritzaren bat-bateko jarduerak inolako serieko erreproduzioetan oinarritzen ez diren jende 
aurreko kultur-adierazpenak dira eta bat-batekotasun horretan datza bere ekarpena, eta bere muga ere. 
Munduan zehar ezagutu dira inprobisatzaileak (kubatarrak, mexikarrak, kolonbiarrak…), musika-
tresnaren baten laguntzaz egiten dute bere lana. Bertsolariak bere berbaldi inprobisatua musika tresnarik 
gabe egiten du, bere berbaldia batez ere kantatua da, betiere, doinu jakin batean eta a capella abestuz. 
Doinuak ezartzen du eredu metrikoa, silaba kopurua, alegia; halere, bertsolariak ez ditu zenbatzen silabak, 
hautatutako doinuaren barruan egokiaraztea besterik ez du egiten. Errimari dagokionez, errima 
kontsonantea edo osoa izaten da. (Garzia, 2001, 2012). 
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IRRI ANTZERKIA

HEZIKETA GENEROA HAUR JOLASAK

SEHASKA KANTAK

IGERKIZUNAK

EGUNEROKOAK TXISTEAK

ZIRTOAK

ATSOTITZAK

GENERO ERRITUALA  

GENERO APLIKATUAK SERMOIAK

BESTEAK

 

Bertsolaritzaren bi atalak argi bereiztuta, bat-batekoari dagokionez, Lekuona osaba-

ilobak, eta orobat ordura arteko adituek, defendatutako marko paradigmatikoa, 

literaturaren baitako azpisaila izatearena, auzitan jarri zuen Joxerra Garziak eta bat-

batekoarentzat marko teoriko berria proposatu zuen estreinakoz. Garziarentzat (2001, 

2012) bertsolaritzak formulazioa teoriko berria behar du “bat-bateko bertsolarien 

helburua ez baita balio literario handiko testuak sortzea, entzuleengan emozioak 

eragitea baizik” (Garzia, 2012: 40). Lehenik, poetika idatzitik urrundu nahi izan du bat-

batekotasuna, “izan, ere poetika idatziaren ikuspegitik begiratuta, maila poetiko 

kaskarrekoak dira bat-bateko bertso gehienak” (Garzia eta al. 2001: 15). Bestetik, bat-

batekotasuna ezin da testu hutsera makurtu, bertsoa ez delako testuan agortzen, kantua 

ere badelako (doinua, ahotsa, kantakera) eta publikoarekin batera osatzen delako “bat 

bateko bertsoa ia ezer ez baita testuingurutik erauzita” (Garzia eta al, 2001: 140). 

Halatan, bat-batekotasuna erretorikatik hurbilago ikusten du literaturatik baino. “Bat-

bateko bertsolaritzaz eginiko definizioa finago zehaztu ahal izango dugu. Bertsolaritza 

ahozko erretorika-genero epidiktikoa, kantatua eta inprobisatua dela esanaz” (Garzia et 

al, 2001: 179). Hartara, bertsolaria “emozioen kudeatzailea” litzateke (Garzia, 2012).   

Alberdik (2015) zentzu honetan, emozioen termometroak aktibatua egon behar 

duela dio, bertsolariak entzuleak sentitzen duena kontuan eduki behar du, publikoaren 

onarpen eza kudeatzen jakiteraino. Xalbadorrek 1967ko finalean Uztapiderekin buruz 

burukora pasa zenean jaso zituen txistuak, txalo zaparrada bihurtzen jakin zuen. 
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Alberdiren hitzetan publikoaren onarpen eza kudeatzeko bertsolaritzan egin den 

ariketarik handiena izan zen hau:  

 … zuek ez bazarete kontentu 

                 Errua ez daukat ez nik. 

                 Txistuak jo dituzue baina 

                 maite zaituztet oraindik. 

Bertsolaritzaren teknikaren ikasketarako nahiz diskurtsoa osatzeko prozesurako bat-

bateko bertsoa erretorikaren bost atalekin lotzen da: inventio, dispositio, elocutio, 

memoria eta actio-arekin (Garzia 2012; Alberdi 2015). Bertsolariek gaiak eta ideiak 

ondo landuak eraman behar dituzte eta lan handia egin behar dute bat-batekotasuna hain 

inprobisatua izan ez dadin. Uxue Alberdik (2015) dio inventio kaxkar bat (gaiaren 

inguruko jakintza eta aukeraketa) elocutio (jariotasuna eta adierazpidea) eta actio (ahots 

eta gorputzez eszenifikatzea) onekin salba daitekeela. Uxue Alberdik bost eremu 

kanoniko hauek aberaste aldera, bertsolariak nondik jardun eta nora jo pentsatu behar 

duela dio, eta emozioen marra aipatzen du. Horrela, bertsolaria bihotzetik mintzo 

daiteke, ahultasunetik, emozioetatik, Lazkao Txikik ispiluari kantatutako bertsoak 

gogoratzea besterik ez dago adibide baterako:  

                    Aizak nik hiri bota behar dit 

                    Bertso koxkor bat edo bi, 

                    Behingoan jarri garenez gero 

                    Biok aurpegiz-aurpegi. 

                    Neri begira  hortik daduzkat   

                   Alferrikako bi begi: 

                   Hik ez nauk ni ikusiko noski, 

                   baina nik ikusten haut hi. 

Bigarrenik, Alberdik erraietatik mintzo daitekeela dio, kantatutakoak biziraupenarekin 

lotutakoak liratekeelako: bizitza, heriotza, gosea, behar fisiologiak, sexua. Euskal 

literaturan azken urteotan emakume batek baino gehiagok hartu du bide hau, horrela 

Danele Sarriugarteren Erraiak (2014) edota Alaine Agirreren Odol mamituak (2014) eta 

X hil da (2015) lan arrakastatsuak horren lekuko dira.  
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Eta azkenik, burutik osatutako bertsoak leudeke, lepotik gorakoak: intelektoa, 

gogoetak, datuak erabilitakoak, arrazoitik sortutakoak.  

Azken bide honetan, Xabier Amurizak (1982) bat-bateko bertsolaritza 

hizkuntzan oinarrituriko olgeta mentala dela dio. Hitzaren dialektikan osatua. Amurizak 

pentsamendu ia mitiko bati aurre egin zion, bertsolariaren izaera “jainkotiarra” baztertu 

eta “jenio”tzat hartzen zutenen aurrean bertsolaritza trebakuntzaren ondorioa dela 

erakutsi zuen, ikasi eta landu egin zitekeen trebakuntza (Larrañaga, 2013). Bide hori 

jorratuz, bertso eskoletan egindakoak bertsolaria lanketa baten emaitza dela erakutsi 

izan du eta gaurko bertsolaritzaren oinarria lan eta trebakuntza horren ondorioz sortzen 

dela.  Gezurra badirudi ere, duela hamarkada batzuk oso bestela ikusten ziren 

bertsolariak. 

Bat-bateko bertsolaritza ez da hutsetik sortutako ekoizpena, tradizioaren 

ikuspegi sortzaile batetik biziberritzen eta garai berrietara moldatzen berrasmatzen aritu 

izan den tradizio modernoa baizik. Xabier Aierdi (2007) soziologoak, bertsolaritza 

tradizioan erroak dituen ekimen modernotzat10 definitu zuen, izan ere, jendeak nagusiki 

herri kultura moduan ulertzen duela dio. Aierdik dioenez definizio horiek 

bertsolaritzaren hainbat ezaugarri erakusten dituzte: tradizioa, herri kultura edo 

modernitatea, bezalako ezaugarriak. Azterketa horretan argi azaltzen dena da, 

bertsolaritza tradizioan erroak dituen herri kultura gisa definitu daitekeela, hortaz 

kultura molde batean ikusi behar da haren jarduna (Larrañaga, 2013).  

Aldaketa hori kontuan izanda, bertsolaritza, gizonen jarduera izatetik, 

emakumeen jarduera ere izatera igaro da (Garzia, 2012; Larrañaga, 2013), bertsolaritza 

tradizionala ezaugarritu duen hegemonia maskulinoa egunez egun gaurkotuz joatearekin 

batera, emakumearen presentzia agerian jarri delako. Duela gutxi, duela bi hamarkada, 

emakume bertsolarien kopurua nahiko murritza zen. Carmen Larrañagak (1995) 

dioenez, filosofikoki gizonari atxiki izan zaizkion baloreak izan dira bertsolaritzan 

nabarmentzeko estimatuenak izan direnak: arrazoiketa, ulermena, hitza, pentsamendua; 

                                                            
10 Bertsolaritza modernizatu egin da, prestigioa irabazi du: herri kultura ulertzeko modu berri bat 
agertu da, alde batetik, nortasun terminoetan tradizioarekin bat egin du, baina bestetik, kultur terminoetan 
modernitatearekin lotu da. Herri kulturaren tradizioa eta modernitatea uztartu dira eta bertsolaritza 
garaikideak espektakulu izaera modernoa eta artistikoa du (Aierdi, 2007). Egungo bertsolaritzaren 
adierazmailak erabat aldatu dira: ikusgai edo saio publikoak; sariketa eta txapelketak; taldeko jardun-
ludiko ez-formala: bertso eskola; irakaskuntza orokorreko eduki eta ariketa; hedabideetako azpi-generoa. 
Irratia 30 urteko tradizioa, telebista 10 urte (Garzia, 2001). 
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eta, aldiz, emakumea sentimendua, zaintza eta maitasunarekin identifikatu izan da, 

jendarte eredu tradizionalaren ikusmoldearen arabera (Larrañaga, 2013).  

Azken bi hamarkadetan zehar izandako mugimenduari eta aldaketei begira 

jarrita, bide urratzailea egin duten zenbait emakume agertzen zaizkigu. Horietan 

aitzindaria Kristina Mardaras izan zen, 1985ean estreinakoz hartu zuen parte txapelketa 

batean Laudion. Artean Durangoko bertso-eskolan zebilen, eta Arantzazu Loidi izan zen 

harekin batera bertso eskoletan eta plazetan zebilen “beste emakumea”. Azken honek 

zuen ahots finagatik kritika zorrotzak jaso zituen tenore haietan, bere ahotsa 

maskulinitate hegemonikoak eskatzen zuen proiekzio mailatik urrun zegoen eta. 

Bidegile hauei jarraiki gero eta emakume gehiago izan ziren taularatu zirenak, hala nola, 

Iratxe Ibarra, Estitxu Arozena, Maialen Lujanbio… Beste batzuek ez zuten jarraitu edo 

utzi egin zuten. Gaur-gaurkoz emakumearen gaiak eta genero ikuspegiak bertsolaritza 

barrutik astintzeko gogoeta eragileak izan direla erakusteko balio dute, izan ere, argi 

dago bertsolari emakumeen ikuspegiak eragina izan dutela azken urteetako hainbat 

aldaketatan (Larrañaga, 2013).  

Emakume bertsolariak modernizazioarekin batera oso modu apalean, baina 

jarraian,  joan dira agertzen bat-batekoan, aurrerago azalduko diren datuei kasu emanaz, 

ez da horrela gertatzen publikoarekin, izan ere, literaturan gertatzen den fenomenoa 

gertatzen ari baita bertsolaritzan, emakume entzuleen kopurua nabarmen igo baita azken 

hamarkadetan. Siadecoren ikerketa jarraituz, 1993ko finalean gizonezkoen kopurua 

%61 zen, 2005eko final-aurretan % 53,6 eta finalean %52, 6, eta emakumezkoena, 

aldiz, 1993an %39, 2005eko final-aurretan %46.4 eta finalean %47,4 (Aierdi, 2007).  

Beraz, emakume entzuleen presentzia denborarekin nabarmen handitzen joan den 

faktore bat da. Emakume bertsolarien kopurua egun %20 ingurukoa baldin bada ere, 

ikus-entzuleena gizonezkoekin parekatzen ari da eta igotzeko joera du.1993an 

SIADECO enpresak egindako ikerketan azaltzen zen euskaldunen %15ek bertsozaletzat 

zeukala bere burua;  %35ek zaletasun nahikoa zuela, eta %28 bertsolaritzarekin 

interesatua zegoela, 2006an Xabier Aierdi eta Alfredo Retortillo EHUko irakasleek 

eginiko ikerketan antzeko datuak azaltzen ziren %14k zale amorratutzat zeukaten bere 

burua, %26k moderatutzat, %28k noizbehinkakotzat eta %32k ez zuen zaletasunik 

azaltzen (Garzia, 2012; Aierdi, 2007). Datu horiek kontuan hartuta, kultur ekimen 

gutxik,  edozein motatakoak direla ere, mugi dezakete hainbeste jende (Aierdi, 

2007). 
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Marko teoriko hau bukatze aldera, emakume bertsolarien testuingurua aldatzen 

joan dela esan behar da, hurrengo grafikoek ere horren adierazle dira. Marko 

enpirikoaren zeregina, beraz, aldaketa horrek bertsolari emakumeen profilean izan duen 

zerikusia antzematea izango da. Hori horrela, finkatu dira helburuak, egin da ikerketa, 

eta analizatu dira emaitzak. 

Taula 3.2. Bertsolaritzaren historia laburtua eta emakumeak 

 Aldia Urteak Bertsolariak

1

. 

Historiaurrea Hasieratik 1800. 

urtera arte 

 

2

. 

Desafioak eta Bertso Paperak 

 

XIX. mendea Fernando Amezketarra, Etxahun, 

Xenpelar, Iparragirre, Bilintx 

3

. 

Bazterreko bertsolaritzatik 

lehenengo Txapelketa bitarte 

1900-1935 Txirrita, Kepa Enbeita 

4

. 

Isiltasun aldia 1936-1945  

5

. 

Biziraupen bertsolaritza 1945-1960 Basarri, Uztapide, Lasarte, Joxe 

Lizaso, Agirre, Lazkano, Lazkao 

Txiki, Mattin, Xalbador... 

6

. 

Erresistentzia bertsolaritza 1960-1979 Azpillaga, Lopategi, Uztapide, 

Basarri, J. Lizaso, Agirre, Lazkano, 

Lazkao Txiki, Mattin, Xalbador 

7

. 

Herriari kantatzetik 

publikoarentzat kantatzera  

 

1980-1998 Amuriza, Egaña, Sarasua, 

Peñagarikano, Murua, Mendizabal, 

Sebastian Lizaso... 

8

. 

Bertsolaritza multipolarra 

 

1999…. Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga, 

Igor Elortza, Jesus Mari Irazu… 
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Taula 3.3. Finaletako txapeldunak (1935tik 2013 bitartean) 

Urtea Bertsolaria Lekua

1935 Iñaki Eizmendi, Basarri Donostia

1936 Jose Manuel Lujanbio, Txirrita Donostia

1960 Iñaki Eizmendi, Basarri Donostia

1962 Manuel Olaziola, Uztapide Donostia

1965 Manuel Olaziola, Uztapide Donostia

1967 Manuel Olaziola, Uztapide Donostia

1980 Xabier Amuriza Donostia

1982 Xabier Amuriza Donostia

1986 Sebastian Lizaso Donostia

1989 Jon Lopategi Donostia

1993 Andoni Egaña Donostia

1997 Andoni Egaña Donostia

2001 Andoni Egaña Donostia

2005 Andoni Egaña Donostia

2009 Maialen Lujanbio BEC/Barakaldo

2013 Amets Arzallus BEC/Barakaldo

Iturria: Joxerra Garzia (2012) 

3.1.2.Mugimendu feministak, emakumearen presentzia gizartean. 

Esan behar da, hortaz, eta aztertutako beste kontzeptuari gagozkiolarik, gizon eta 

emakumeen arteko botere harremana edo emakumeen kontrako diskriminazioa salatu 

eta arbuiatu izan dela mendeetan zehar. XVIII. mendean emakumearen eskubideen 

defentsa egin zuen Mary Wollstonecraft-ek, XIX. eta XX. mende artean sufragistak ibili 

ziren aldarrika, 1960 eta 1970ko hamarkadan kontzientziazio eta diferentziaren 

inguruan aritu zen lanean mugimendu feminista eta 1990etik aurrera feminismoaren 

baitako aniztasuna agerian geratu da. Eragile sozial hauek borrokatu eta salatu dutena 

matxismoa, patriarkatua edo sexu/genero sistema izendatu izan da (Alvarez-Uria, 2014). 

Marko teoriko honetarako azken izendapena eta haren berrikusketa erabiliko ditugu.  
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1975ean Gayle Rubinek TheTraffic in Women: Notes on the 'Political Economy' 

of Sex idatzi zuen. Bertan emakumeak bigarren mailako kokapenean uzteko eta generoa 

eta derrigorrezko heterosexualitatea ekoizteko erabiltzen diren mekanismo historiko-

sozialak aurkitu eta agerian ipintzen saiatu zen. Sexu/genero sistema kontzeptua asmatu 

zuen hurrengo definizioarekin: jendarte batek sexualitate biologikoa giza jardueraren 

produktu bihurtzeko bideak, hots, bereizkerian oinarritutako harreman sozialek sexua 

eta ugalketa debekuen sistema bihurtzen dituzte, gizon-emakumeentzako betebehar eta 

eskubide desberdinak hitzarmen sozial bilakatuz (Alvarez-Uria, 2014).  

Generoa eta sexua bereizten ditu arau sozialak bata kulturala eta bestea naturala 

direla esanez, gizon eta emakumeen arteko bereizketaren oinarria dela azpimarratzeko, 

antolaketa eta egitura sozio-kulturalari indarra emateko. Sexua gorputzaren 

desberdintasunari dagokion bitartean generoa eraikuntza soziala dela defendatzen du, 

denboran eta espazioan aldatzen dena. Simone de Beauvoir-i (2005) jarraiki proposatu 

zuen hau, mendebaldeko kulturan nagusi den generoa ardatz duen hierarkia soziala 

agerian jartzeko.  

Honekin batera Rubinek esan zuen (1986) sexualitatea garatzeko eta bizitzeko 

moduak sozialki ikasi eta eraikitakoak direla. Jendarte guztiek kontrolatzen eta arautzen 

baitituzte, bereziki emakumeena. Beraz, pertsona gizon edo emakume jaiotzen den 

arabera, sinesmen, balio, ohitura, arau, praktika, aukera eta jokaera sozial desberdinak 

izango ditu. Desberdintasun biologikoetatik abiatuta botere harremanetan egituratutako 

sare sozialak daudela ikasten dugu generoak jendartea antolatzen duelako, eta 

egunerokotasunean gizon-emakumeen arteko hartu emanak antolatzen ditu. 1960ko 

hamarkadan gailendu zen feminismoan paradigma hau eta ondoren genero 

kontzeptuaren erabilera zabaldu egin zen (Alvarez-Uria, 2014).  

Genero ikasketak datoz gero, 1990eko hamarkadan, eta hauek gorputzek eta 

jokaerek bat egiten ez dutenean konturatzen dira generizazio prozesua, baita sexu 

biologikoa ere, naturalak izan ordez kulturalak direla osoki. Bestela esanda, 

intersexualen eta transexualen existentziak genero kategoria auzitan jarriz generoaz gain 

sexua ere kulturala, soziala eta ikasia dela nabarmendu zuen. Eta honek sexu/genero 

sistema beste alderdi batetik kritikatzera eraman zuen Queer mugimendua. Judith 

Butlerri (2006, 2007) jarraiki sexu/genero sistemaren koherentziak derrigorrezko 

heterosexualitateari eta argudiaketa biologikoak binarismoari eta botere harremanei 

bermea ematen dielako.  
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Eta bada beste kontzeptu bat, performatzearena, ezin ahantzi duguna, izan ere, bi 

alorretan azaltzen zaigu: generoaren alorrean eta bertsolaritzan. Generoan, Butlerrek 

generoa performance-arekin lotzen du eguneroko jardunean errepikapenaren bidez  

interpretatzen ikasten diren rolak eta arauak direlako (beraz, neurri berean desikasi 

daitezkeelako, erresistentzia jarrera hartuz), eta antzerkiaren munduarekin lotutako 

antzezpena, bertsolariek oholtza gainean nuerri batean rol bat interpretatzen jarduten 

dutelako, bertsolaria performatzen.  

3.1.3. Bertsolaritza eta emakumea 

Bertsolaritza eszenifikazioa ere bada hortaz, horregatik urruntzen da testu soiletik, 

gorputzek nahiz testuinguruak garrantzia handia dutelako. Beraz, bi kontzeptuek oholtza 

gainean bat egiten dute eta eraiki dena deseraiki daitekeela esan ohi da feminismotik. 

Bertsolaritzak baditu ohiko modalitateak: jaialdiak, errezitaldiak, txapelketak, sariketak, 

saio libreak, bazkal-afalondo saioak eta bertsogintzako formatu berriak. Nagusiki molde 

berrietan, antzerkia, musika edo irudiaren bidez gizonen jardun hegemonikoa deseraiki 

daiteke generoa beste modu batera oholtzeratzeko.  

Azkenik azpimarratu behar dugu bertso-eskolen garrantzia, egungo emakume 

askoren bertsoekiko konpromisoa eraikitzen lagundu dutelako. Bertso-eskolak 

emakume askoren topagunea izan dira eta izaten darraite, ez bakarrik bat-batekosuna 

lantzeko, bertsotan ikasteko eta aritzeko tokia direlako, baizik eta, emakume horiek 

emakume-kontzientzia eraiki dezaten gune bizia, emankorra ere izan direlako. 

Kontzientzia kolektiboa eraikitzeko bilgune babestutzat har litezke bertso-eskolak, 

aktibismoaren, esperientzien eta emozioen habia gozoa. 

3.2. Helburuak 

Atal honetan bertso-eskolen eta egungo emakume bertsolarien inguruko ikerketa egin 

da. Honako helburuak izan ditu: 

-Lehenengoz, bertso-eskoletatik igarotako emakumeen profila irudikatu nahi izan dugu, 

bertso-eskoletako egungo emakume-eredua aztertzeko asmoarekin, emakume-estilo 

zehatz bat marrazten baita galdera-sortaren erantzunetan. 

-Bigarren xedez, bertso-eskolen ezaugarri nagusiak arakatu nahi izan ditugu. Bertako 

irakaskuntza-metodoak, bertako irakasleak eta bertako ikasgaiak aztertu ditugu, bertso-

ikasle izandako emakumeen lekukotasunetan oinarrituta. 
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-Hirugarren helburua honakoa izan da, bertso-eskoletako emakumeek amesten duten 

bertso-eskola (feminista) ezaugarritzea, proiektu hori etorkizunean nola irudikatuko 

luketen jasotzea. 

3.3.Metodoa  

Ikerketaren atal honetan egungo emakumeen profila detektatu nahi genuen. Honela, 

galdetegi bat prestatu zen eta erraminta honen bidez datu kuantitatiboak eta 

kualitatiboak eskuratu ziren. Datu kuantitatiboak zein kualitatiboak erabilgarriak izan 

daitezke portzentaje esanguratsuak eskuratzeko eta datu horien interpretazio zehatza 

egin ahal izateko.  

3.3.1.Partaideak 

Galdetegi hau bertso-eskolen inguruan garatu da eta bertan emakume bertsolariekin egin 

da (bertsoaren munduan adituak eta arituak). Galdetegi bat diseinatu zen 200 emakume 

bertsolariri pasa zaiena eta egungo emakume bertsolarien profila aztertzeko erabili 

duguna. Beraz, bertso-eskolekin harremana duten emakumeak galdekatu dira 

informazioa jaso eta haien ikuspuntua ezagutzeko. Bukaeran, 121 galdetegi etorri ziren 

bueltan eta hortik interpretazio sakona egin dugu.  

Taula 3.4. emakume partaideen kopuruak adinen arabera banatuta 

Partaideen izaera Partaide kopuru osoa Emakumeak 

 

Gizonak 

18 urte baino 

gutxiago  

21 21 0 

19-25 urte  40 

 

40 0 

26-40 urte  37 

 

37 0 

41-51 urte  4 

 

4 0 

60 baino gehiago  1 

 

1 0 

Zehaztu gabekoak  18 18 0 
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3.3.2.Tresnak 

Galdetegi bat prestatu da eta galderak diseinatu dira bertso-eskoletako emakumeen 

ezaugarriak ezagutzeko hiru ardatz nagusiren arabera: datu sozio-demografikoak (adina, 

ikasketak, ogibidea…), bertsoekiko zaletasunaren iturriak, bertso-eskolen inguruan 

bereziki (bertan igarotako denbora-tartea, bertako irakasleak eta ikaspenak...), eta, 

azkenik, emakume horien feminismoarekiko loturak eta aurrera begirako balizko bertso-

eskola feministaren ezaugarriak. Arestian hizpide genituen konstruktuen edukia 

analizatzeak eman digu arrastoa galdetegia bete duten pertsonek emakume eta bertso-

eskolen inguruko hainbat alderdi nondik nora ulertzen dituzten jakin dezagun. Ikerketan 

parte hartu duten emakume bertsolariei galdera berak itaundu zaizkie. Gainera hainbat 

galderetan aukera izan dute erantzun bat baino gehiago emateko. Hala jokatu izanak 

erantzunak kuantifikatzeko modua eman digu.   

3.3.3.Prozedura 

Galdera-sorta interneten bidez zabaldu dugu. Subjektuekin harremanetan jarri gara, 

ikerkuntza azaltzeko eta haien parte-hartzea eskatuz. Baietza lortu ostean, posta 

elektronikoa baliatu dugu inkesta emakume interesatuei helarazteko. Google Forms 

izeneko aplikazioa oso tresna baliagarria da inkestak eta galdera-sortak bidaltzeko, 

batez ere laginak geografikoki dispertsoak direnean. Halaber, datuak erraz pilatzen eta 

kudeatzen dira. Datuen antolaketaren azkeneko fasean, SPSS.22 aplikazioa erabili dugu 

informazio esanguratsua galdera-sortetatik atera eta tauletan eta grafikoetan antolatzeko. 

Hortik, datu asko eskuratu dira: datu sozio-demografikoak, bertso-eskolen ezaugarri 

nagusiak eta balizko bertso-eskola feministaren ezaugarriak. Galdera-sortak errealitate 

sozial konplexuen argazki finkoak eskaini digu, hots, bertso-eskoletako emakume-profil 

bat marraztu digu. Geroago, jasotako informazioa emakumeon ahotsetan sakondu dugu 

elkarrizketen eta idatzizko kontakizunen bidez.  

3.4.Emaitzak 

3.4.1.Bertso-eskoletako emakumeen datu sozio-demografikoak 

Datu soziodemografikoei dagokionez, honakoa jaso dugu: adina, bukaturiko ikasketak, 

ama-hizkuntza, ogibidea, edo bertsotan ikasteko eta aritzeko lekuak. Galdetu diegu, 

halaber, zenbat urterekin sartu ziren bertso-eskolan eta noiz arte egon diren bertso-

eskoletan. Datu hauek biltze aldera, adinaren arabera, 121 emakumetik %20,4k 18 urte 

baino gutxiago du, bestalde, %38,8 19-25 urte bitartekoa da; %35,9 26-40 urte 
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bitartekoa  eta %3,9k 41-59  bitarteko adintaldean dago (4.4 taulan eta 4.1.irudian ikus 

daitekeen bezala) . Bakarrik emakume batek ditu 60 urte baino gehiago, eta beste 18k ez 

dute adina zehaztu nahi izan galdera honetan. Hartara, aurrera genezake, gure 

ikerketaren lagina, batez ere, gazteek osatzen dutela. 

 Irudi 3.1 Zenbat urte dituzu? 

 

 

Bigarren galderak bukatutako ikasketen inguruan dihardu (4.2 irudia), eta haren 

erantzunetan gure laginaren ia erdiak (%49,6) unibertsitateko ikasketak dituela ihardetsi 

du. %27,4k batxilergoko ikasketak dituela eta %11,1k Bigarren Hezkuntzan diharduela. 

Bi emakumek goi-mailako zikloko formazioa jaso dute eta beste bik Lehen 

Hezkuntzako ikasketak dituzte. Batek ez duela ikasketarik dio eta beste seik ez dute 

erantzun. 

           Irudi 3.2. Zeintzuk dira bukatu dituzun azken ikasketak? 

 

 

Beste datu soziodemografiko bat bertsolarien ama-hizkuntzarena da (4.3. irudian). 121 

bertsolaritik 86k (%75) lehen hizkuntza euskara dutela aitortzen dute; %12,9k euskara 

eta gaztelania edo frantsesa dutela jaiotzetiko hizkuntza; %10,3 emakumeren ama 

hizkuntza da gaztelania, eta bakarrarena frantsesa. Sei emakumek (%5) ama-hizkuntzari 

buruzko datua zehaztu gabe utzi dute. 
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          Irudi 3.3. Zein da zure ama-hizkuntza? 

 

 

Ogibideari dagokionez (4.5 irudia), 106 emakumeen lanbideak jaso dira eta hurrengo 

portzentajeak atera dira: 36 emakume (%29,8) ikasle dira, eta 25 (%20,7) irakaskuntza 

munduan dihardu. Beste lanbideen artean bertsolaritza irakasle (%1,7), idazle (%0,8), 

ikasle eta tarteka aisialdiko hezitzaile (%0,8), eta Bertsozale Elkartean eragile eta 

irakasle (%0,8) aurki daitezke. 15 emakumek ez dute bere lanbidea aipatu. 

Irudi  3.5. Ogibidea 

  Maiztasuna Portzentajea 

ED/EE 15 12,4 

Bertsolaritzako irakaslea 2 1,7 

Bertsozale elkartean eragile eta 

irakasle 

1 0,8 

Idazlea, bertsolaria 1 0,8 

Ikaslea 36 29,8 

Ikaslea eta tarteka aisialdiko 

hezitzailea 

1 0,8 

Irakaslea 25 20,7 

Totala 121 100,0 

 

3.4.2.Bertso-eskoletako emakumeen bertsolaritzarekiko harremanak 

Emaitzen bigarren multzoan aurkezten dira emakume galdekatuen bertsolaritzarekiko 

iraganeko edota oraingo harremana. Esan beharra dago hurrengo galderetan aukera bat 

baino gehiago aipatu dutela. Emakume gehienek (106/121 emakumek) bertso-eskoletan 
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ikasi dute bertsotan. Askoz emakume gutxiago dira eskola arautuan (39/121), etxean 

(16/121) edo lagunartean (12/121) ikasi dutenak bertsotan. Emakume galdekatuen heren 

bat (%33), hamar, hamaika eta hamabi urterekin hasi zen bertso-eskoletan, nahiz eta 

bertan hasteko adin-tartea oso zabala izan, emakume batzuk (6/121) sei urterekin hasi 

zirelako eta beste batzuk (hiru emakume), ordea, hamaseirekin. 

Galdekatutako emakume ia erdiak (%44) bertso-eskolekin harremanetan 

jarraitzen du. Besteen kasuan, eta bertso-eskolak uzteko adinari dagokionez, oso 

banatuak agertzen dira adin-tarteak, izan ere, hiru emakumek hamabost urterekin laga 

zuten bertso-eskola eta beste bik, berriz, hogeita bost urterekin. Adin-tarte horretan, adin 

guztietako emakumeek utzi dituzte bertso-eskolak. 

Ikerketako emakumeei galdetu zaie haien bertsolari-kontzientziari buruz, alegia, 

ea bertsolari sentitzen diren. Hiru motatako erantzunak jaso dira eta hirurak oso 

parekatuak daude: “bai” (%37.9), “ez” (%34.5) eta “ez dakit” (%27.6), erantzun 

dutenen artean. 

           Irudi 3.4. Bertsolari sentitzen zara? 

 

Baiezkoa eman dutenei, hala izateko laguntza zein izan den galdetu zaie. Bertsolari 

sentitzen diren emakume gehienei, plazak berak lagundu die bertsolari sentitzen (74 

emakumeri), bertso-eskolek ere emakume askori lagundu die horretan (65 emakumeri), 

familiak eta lagunek ere (33 emakumeri), beste emakume bertsolariek (25 emakumeri) 

eta mugimendu feministak (11 emakumeri). Lehen esan bezala, partaide batzuek 

erantzun bat baino gehiago eman dute.   

Bertsotan jarduteko tokiak anitzak dira emakume horientzat, leku bat baino 

gehiago aipatu dute eta. Erdia pasatxok bertso-eskoletan egiten du (64/121). Halaber, 

badira egoera desberdin asko non emakume horiek bertsotan egiteko egokiera aurkitzen 

duten. Lagunartean (61 emakume), jai-egun seinalatuetan (Santa Ageda, Gabonak…) 

(60 emakume), plazan (50 emakume) edo bertso-afarietan (40 emakume). Emakume 
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gutxiago dira bertsotan jardun dutenak bertso-paperetan (35 emakume), saio 

esperimentaletan (28 emakume) edo etxe-giroan (23 emakume). 

Emakume bertsolariek bertso-eskoletako irakasle batzuk gogoratzen dituzte 

bereziki. Izen asko aipatzen da, baina interesgarria izatea da gogoangarriak izatearen 

arrazoiak. Emakume batzuek irakasle haien ezaugarri pertsonalak azpimarratzen dituzte: 

“izaera irekia eta atsegina” , “izaera bihurria” edo “beren umoreagatik”. Bestela, 

irakaslearen kalitate pertsonala azpimarratzen da (“gurekiko tratuak”) edo 

“konpromisoa, militantzia, ilusioa, hurbiltasuna” gisako terminoak erabiltzen dira. 

Batzuetan, irakasleak bere papera gainditzen du eta adiskidetasuna agertzen da (“nire 

lagun onenetarikoa da”, “lagun ona ere bada”). 

Hala ere, emakume gehienek irakasle bat edo beste gogoratzen dute haien 

irakaspenengatik eta haien irakasle dohainengatik: “bertsoaren teknika, hau da, bertsoa 

goitik behera nola josten zen berekin ikasi nuen”, “bertsozaleak zirelako eta euren 

kabuz, metodo antzeko bat sortu zutelako”, “doinu pila bat ikasten genituen”, “haren 

bizi eta mundu ikuskerak, rolez gaindiko gaien trataerak”, “jendaurrekotasuna lantzen 

genuen, gure emozioak kanporatzen genituen, teknika landu genuen”.  

Irakaslearen komunikazio-trebetasunei buruzko aipamenak agertzen dira zenbait 

emakumeren erantzunetan. Nola irakasle haiek transmititzen zituzten bertsoekiko 

maitasuna eta gogoa. Esaterako: “bertsozaletasuna transmititzen zuen” edo “bere 

bertsotarako grina oso natural eta hurbilekotik transmititu zigun”, “bertsoa maitatzen eta 

bizitzen erakutsi zidaten” 

Bertso-irakasle haiengan motibatzeko gaitasuna balioesten dute emakume 

galdekatuok (“beti animatzen gaitu gaizki egin arren, eta erreza da berarekin 

motibatzea” edo “beti animatzeko eta indarrak emateko prest zegoen”). Halaber, 

irakaslea langilea izateak gogoangarri egiten ditu bertso-irakasle batzuk (“saiatua eta 

langilea izateak egiten zuen berezi”, “emakume langile eta animatzailea”, “bere 

dedikazio eta ilusioa ditut gogoan”). 

Bertso-eskoletako ikasgaiei buruz ere galdetu zaie emakume hauei, batzutan 

ikasgai bat baino gehiago landu izan dute. Dudarik gabe, bertsoen teknika da gehien 

lantzen dena (103 emakume). Sormena (88 emakume) eta jendaurrean egoten (77 

emakume) izan dira, hurrenez hurren, bigarren eta hirugarren ikasgairik landuenak. 

Atzean geratzen dira beste ikasgai batzuk: hizkuntza-maila (55), mezuari ikuspegi 
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kritikoa eranstea (45), lehiakide eta bertsokide izaten ikastea (41) eta emozioen 

kudeaketa (37). 

 

   Irudi 3.5. Zer ikasi zenuen bertso-eskolan? 

 

3.4.3.Etorkizuneko erronkak 

Emaitzen hirugarren atalean, aurrera begira jarri ditugu emakume galdekatuak, 

emakume bertsolarien ikusgarritasun publikoari buruz galdetuz, feminismoarekin izan 

dituzten harreman-motei buruz galdetuz eta balizko bertso-eskola feministari buruz 

galdetuz. 

Emakume gehiago plazetan ikusteko ekimenei buruz, 145 erantzun jaso dira 

puntu honetan, eta erantzun bat baino gehiago emateko aukera izan dute. Haietatik, 

erdiak baino gehiagok (65/103) uste du egungo bertsokeretan genero-perspektiba 

txertatu beharko litzatekeela. Askok bertso-eskoletako metodoetan aldaketak eman 

beharko liratekeela aipatu dute. Heren batek (34/103) uste du saio espezializatuak 

antolatu beharko liratekeela. 
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  Irudi 3.6. Emakume gehiago plazetan ikusteko zertan eragin beharko litzateke? 

 

Emakume hauek feminismoarekin izan duten harreman-mota ere ezagutu nahi izan 

dugu. Ea feminismora interes pertsonalak, interes kolektiboak (militantziak) edota 

interes akademikoak eraman dituen. Bestela, feminismoarekiko harremanik batere ez 

duten galdetu zaie. 

Erantzun bat baino gehiago ematen dute galdekatutako emakumeek. Kopuru 

handi baten esanetan (91/121 emakume) interes pertsonalak hurbildu ditu feminismora. 

Militantziak edo interes kolektiboak ere eragin du emakumeongan (30 /121 emakume). 

Interes akademikoak eragin txikiagoa izan du (26/121) eta finean, feminismoarekiko 

harreman edo interes eza dutenak 11 emakume izan dira.  

Emaitzekin bukatzeko, ametsetarako edo gogoetarako parada ere izan dute 

balizko bertso-eskola feminista irudikatzea eskatu baitzaie. Ia hiru laurdenak (%71) ez 

du garrantzitsutzat alderdi teknikoak lantzea balizko bertso-eskola feministan. 

Emozioen kudeaketa, berriz, ezinbesteko gaia litzateke bertan jorratzeko. Izan ere, 

gehiengo handiak (%81.7k) emozioen afera garrantzitsua edo oso garrantzitsua dela uste 

du. 

Bertso-eskola feminista emakumeentzako berariazko esparrua izatea ez dute 

babesten emakume askok. Erdia baino gehiago (%62) erabat kontra edo kontra dago. 

Bosten pasatxo batek (%20.4k) bertso-eskola feministak emakumeentzat baino ez izatea 

babestuko luke. Halaber, irakasleek genero eta feminismoan prestakuntza izango lukete 

eskola horretan (%75.4 ados edo oso ados dago, %11 aurka edo oso aurka). Gaien 
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aukeraketari dagokionez, ikuspuntua eta trataera anitza landuko lirateke bertso-eskola 

feministan: emakume gehienek (%89k) ondo edo oso ondo ikusiko lukete hau. 

 

Irudi 3.7. Nola irudikatuko zenuke balizko eskola feminista? 
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3.5. Ondorioak 

Galdera-sortaren helburuetako bat izanik bertso-eskoletako emakumeen profila 

marraztea, hura neurri handi batean bete dela esan genezake. Emakumeon inplikazioa 

ikerketarekiko handia eta eskuzabala izan da eta haien aldetik parte-hartze eta feedback 

esanguratsua eduki ditugu. 

Galdera-sortek aztertutako errealitateen alderdi orokorrak aurkezten dituzte, 

errealitate sozial konplexuen argazki finkoak eskainiz. Alde horretatik, bertso-

eskoletako emakumeen erretratu orokor, geldi eta poliedrikoa lortu dugu. Utz biezaie 

ikerketaren beste hurbilketa-motei irudiaren xehetasunak eta pikorrak azaleratzea. 

Lehen aipatu den bezala, gure lagina, batez ere emakume gazteek osatzen dute; 

gehiengoak 18-25 urte bitartekoak dira,  baina beste herena, eta oso gertutik, 26-40 

urtekoen adin taldean dago. Bertso-eskolen sorrerarekin bertsolaritzaren eremu 

publikoetan emakumeen presentzia handitu da azken urteetan; argi dago emakume 

bertsolari gazteen kopurua gero eta handiagoa dela. Bertso eskolak sostengu kulturalak 

dira (Larrañaga, 2013) baina horrez gain, galdekatuek ezinbestekotzat dute egindako 

lana, baita esparru honetan proposaturiko ekimenak ere; genero ikuspuntuaren 

txertaketa esparru honetan gako bat izan da ikusgarritasun hori bermatzeko eta 

pixkanaka-pixkanaka aldaketak ari dira gertatzen bertsolaritzan. Lan handia eta 

esanguratsua egin dute, hobekuntzak nabarmentzen dira esparru honetan.  

Gainera, bertsolaritzak leku berriak hartu ditu (Aierdi, 2007) eta egun toki 

ezberdinak daude bertsotan egiteko; bertsoaren bizileku horiek ahozkotasunaren 

ikaskuntza bermatu eta sustatu dute.  

 Emakume gehienak hamar, hamaika eta hamabi urterekin hasi ziren bertso-

eskolan, nahiz eta bertan hasteko adin-tartea oso zabala izan. Adin-tarte honek erlazioa 

eduki dezake bertsolaritzaren formazioa hezkuntza arautuan hasten den unearekin, lehen 

hezkuntzako mailan hain zuzen. Emakume horien ahozko poesiaren lehen kontaktua 

ikastoletan eman eta hurrengo pausoa bertso-eskoletan ematea izan daiteke azalpen 

egokia.  

 Gure partaideek irakasle gogoangarriak dituzte. Irakasle horien ezaugarriak 

aipatu dituzte eta horien artean nolakotasun pertsonalak eta profesionalak bereizi. 

Beharrezkotzat dute iraskasleen formakuntza profesionala bertsoaren alde teknikoa 

irakasteko, baina sumatu daiteke irakaskuntza honek positibotzat dutela iraskasleek 
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hainbat ezaugarri pertsonal dituztenean: besteak beste, komunikazio trebetasunak, 

motibatzeko gaitasuna, inplikazioa, irakaslearen kalitate pertsonala, harreman hurbila. 

Bi aldeak garrantzitsuak izango lirateke bertsoaren irakaskuntzaren prozesu 

esanguratsua izateko, edukia eta forma zaindu behar direlako. 

Lehen aipatu bezala, emakumeen %44k bertso-eskolan segitzen du edo 

gutxienez harremanetan jarraitzen du. Suposatzen dugu bertso-eskolan segitzen duten 

emakumeek bertsolaritzat dutela bere burua, bertsolari sentitzen direla. Emakume 

horiek seinalatu dute plazak eta bertso-eskolak leku aproposak izan direla bertsolari 

sentitzeko. Aintzat hartu behar dugu bakarrik emakume bertsolarien %20-%30k 

plazarako saltoa ematen duela eta portzentaje txiki honek erlazioa eduki dezakeela 

lortutako azken emaitza honekin.  

Emakumeen portzentajea oholtzan eta txapelketetan oraindik oso baxua da, izan 

ere, hainbat arrazoik bultzatu ditu emakumeak bertsoaren eremu publiko hori uztera. 

Teknikaren lanketa, sormena eta jendaurrekotasunaren lanketa zalantzarik gabe izan dira 

bertso-eskolen xede nagusiak. Bertsolaritzaren lehiaketa sistema luzea bezain gogorra 

da eta aintzat hartu beharko lukete bertsolarien alde emozionala, oholtzan eta 

txapelketetan babesa eta indarra bermatzeko. Partaideen esanetan, bertsotan ikasteko 

alde teknikoaren lanketak garrantzia handia du, baina alde emozionalaren lanketa 

garrantzitsua dena esatean (Alberdi, 2015), emakume guztiek bat egiten dute, oholtzan 

eta txapelketetan segurtasuna eta konfiantza lortze aldera. Bat-batekotasunak bertsoaren 

teknikaren formazioa eskatzen du (Amuriza, 1982), ondo landu behar dituzte ideiak 

beraien diskurtsoa egoki osa dezaten. Baina, ikusi dugun bezala, diskurtsoa ez da dena 

inprobisazioan, lekua egin behar zaio alderdi emozionalari ere.  

Beraz, ondorioztatu dezakegu aurrerapenak gauzatu direla, baina baieztatu 

daiteke oraindik aldaketak egon behar direla aipatutako azken esparruan. Emakume 

galdekatuen arabera aldaketa horiek genero ikuspegiaren txertaketa bertsokeran, 

metodologia aldaketa eta saio espezializatuen antolakuntzan oinarritu beharko dira. 

Bertsokerari dagokionez, bertso eskolaz gain, genero ikuspegia oholtzan ere txertatu 

behar da, gai eta rol desberdinak eta gaurkotuak egon beharko lirateke. Hau da, 

emakumeen ahotsari lekua eskaini behar zaio nahi dituzten estiloak eta tematikak 

lantzeko. Balizko bertso eskola feministan, aldiz, teknikaren lanketak eta emozioen 

kudeaketak interes maila berekoak izatea da beste erronketako bat. Norabide honetan 

aurrera egin ahal izateko bertso eskola feministak eta hortik proposatzen diren ekimenak 
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beharrezkoak izango dira. Hainbat ekimen eta saio esperimental sustatu dira, baina 

oraindik arlo honetan gizonezkoak nagusitzen dira eta emakumeak gutxiago dira. 

Honela irudikatzen dute egin beharreko bidea, emakume eta gizonen partaidetzan 

parekidetasuna lortze aldera.  
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4. Emakume bertsolarien genero-identitatearen bilakaera.  

Plazandre izatearen kontzientziaren eraikuntza 

 

Laburpena 

Kultura, artea eta politika (errealitate materiala aintzat hartzen duen neurrian) 

barnebiltzen ditu bertsolaritzak. Bizitzaren beste esparru gehienetan gertatzen den 

bezala, bertso-plazetan ere, presentzia urria izan dute emakumeek, oraintsu arte. Hala 

ere, emakumeek jendartearen eremu anitzetan protagonismoa konkistatzen ari dira eta 

subjektu eragiletzat aitortzen dute euren burua. Kapitulu honetan, emakume bertsolariek 

genero-identitatea nola irudikatzen duten eta nola eraikitzen duten aztertu dugu, haien 

testigantzen bidez eta fenomenologiaren oinarri epistemologikoak eta metodologikoak 

aplikatuz. Emakumea izatearen baldintza eta ondorio sozialez jabetzeari, gehitzen zaio 

pertsonaia publikoa (bertsolaria) izatearen baldintza eta ondorio sozialez jabetzea. 

Ikerketa honen emaitzek adierazi dute emakume-identitatearen eraikuntza eta bertsolari-

identitatearen eraikuntza bi prozesu osagarri direla eta emakumeek, haien kontzientzia 

hartu ondoren, modu gatazkatsuan bizi dituztela, haien jardun pribatuak eta jardun 

publikoak etengabe kuestionatuz. Kontzientzia hartzeak dakarren krisiaren ondorioz, 

emakume bertsolariek haien genero-identitatea eraikitzen dute eta bertsolaritzaren 

munduan haien tokia aurkitzen dute, ahots propio, kontziente eta aldarrikatzailearekin, 

jendaurrean inprobisatu eta kantatzeko haien bidea eginez. 

Hitz gakoak 

Generoa, identitatea, emakume bertsolaria, kontzientzia hartzea 

 

4.1.Marko teorikoa 

4.1.1.Sexu/genero sistema eta genero-identitatea 

Mendebaldeko jendarteetan sexu/genero sistema ezartzen da (Rubin, 1986), hau da, 

biologikoki eme eta ar izaerak egokitzen zaizkie jaio berriei eta emakume eta gizon 

bihurtuko dira hurrenez hurren  rol sozialak esleitzerakoan. Jendarte kapitalistetan lan 

erreproduktibo eta produktiboa egin behar izango du aipatutako bakoitzak, horretarako 

etxean eta lantokian kokatuz. Rubinek jendarte androgino eta generogabeko batekin 
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egiten du amets, sexu desberdintasunak edo genero sozial eraiki eta hierarkikorik ez 

dituena. Beraz, sistema honen arabera, biologikoki sexuen bereizketa bat egiten da eta 

sozialki generoena. 

 Gorputzen eta rolen bereizketa horri, harremanen bereizketa gehitu ahal diegu, 

West eta Zimmerman-en  generoa egitea (1987). Generoa ez da norbanakoaren berezko 

ezaugarria mendebaldeko kulturan, baizik eta eguneroko elkarreraginetan aktiboki 

azaleratzen den psikologikoki errotutako eraikuntza sozial bat. Horren arabera, 

norbanako baten generodun portaerak eraikitzen ditu naturalki gertatzen den zerbait 

bezala. Generoa elkarreraginetan antzezten da eta generoari buruzko sozialki onartuta 

dauden ikuspegien arabera balioesten da. Ez badu betetzen berarengandik espero dena, 

generoa desbideratzen ari dela ulertuko da.  

Ikertzaile horiek azpimarratu nahi dute elkarreragin sozialek duten garrantzia 

genero-egituraren iraupenerako. Planteamendu hori kritikatua izan da jendearen 

agentzia eta erresistentziak ez dituelako kontuan. Horren ondorioz, generoa desegitea 

proposatu izan da (Deutsch, 2007), aldaketaren aukerari lekua egiteko eta genero 

desberdintasunak sortutako arazoei irtenbide praktikoak aurkitzeko. Horrekin batera, 

generoa berregitea eta transgeneroa egitea proposatu dituzte (Connell, 2010). Trans 

jendeak generoa berregin dezakeela dio Connellek, haien elkarreraginetan genero ideia 

normatiboak eraldatuz eta generoa beste modu batzuetan eginez.   

Generoa elkarrekintza gisa irudikatzean, genero performatibitatearen kontzeptua 

aipatu behar da (Butler, 2007). Butlerrek dio generoa identitate bat dela, egunero 

bortizkeriaz araututako eta barneratutako ekintzen errepikapen estilizatu batean 

oinarritzen dena. Hala ere, badago erresistentziarako aukera, genero-arauen galerak 

genero-eraikuntza anitzak ugarituko lituzkeelako, identitate hegemonikoa auzitan 

jarriko luke eta derrigorrezko heterosexualitatearen narrazio naturalizatzaileak eta bere 

protagonistak, ‘gizona’ eta ‘emakumea’, debekatuko lituzkeelako. Sozialki ezarrita 

dagoen esanahi multzo baten antzezpenak bere zilegitasuna ziurtatzen du ‘normal’ eta 

‘natural’ bihurtuz jendearentzat. Hala ere, horretaz konturatzean marko interpretatiboak 

aldatzeko pausoa eman daiteke.   

Mendebaldeko jendarteetako arau sozialez jabetzeaz ari garenez, horrekin 

lotutako beste korronte bat aipatu behar da kapitulu honen oinarriztapen teoriko 

feminista osatzeko. 1960ko amaieran hasi zen AEBtako feminismoa kontzientzia 

pizteko edo “emakume izateaz” jabetzeko saioak antolatzen. Partaideetako baten etxeko 
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egongelan elkartzen ziren euren bizitzari buruz hitz egiteko. Helburua, haien 

zapalkuntzaz jabetzea zen, konturatzeko ez dela arazo pertsonal eta bakan, baizik eta 

emakume guztiei gertatzen zitzaiena emakume izateagatik jasaten zuten 

diskriminazioaren ondorioz, hau da, egiturazko zapalkuntza sistematikoak. Mugimendu 

feministaren muina izan ziren talde horiek, 1970ko hamarkadan AEBtan, eta 

emakumeen arteko konplizitatea, elkartasuna eta ahizpatasuna lantzeko berebiziko 

tresna bihurtu ziren. Modu horretan, elkarri laguntzen zioten politikoki kontziente 

izaten, haien bizitzak aztertuz eta bakoitzaren esperientziak partekatuz. Norberaren 

arazoak beste emakumeen arazo berdinak ere badirela, edo izan direla konturatzean, 

emozioetatik pentsamenduetara eta ekintzetara pasatuko dira.  

4.1.2. Espazio publikoa eta emakumeen parte-hartzea 

Sexu eta genero sistema bertsolaritzan aztertuko dugu, eta horren barruan, emakume 

bertsolarien esperientzietan. Sexu/genero sistemak emakumeak eremu pribatuan 

kokatzen dituen horretan, emakume bertsolariak eremu publikorako mugimendua egiten 

dute, eta haientzako lekua bilatzen dute bertan. Ikusgarritasuna eta balioespena irabazi 

beharko dute egitura horren aurka borrokatuz, eta jendaurreko jarduna bere egin. Izan 

ere, bat-bateko bertsolaritza, plazagizonena izan da historikoki eta emakumeek haien 

presentzia eta parte-hartze politikoa lortzeko bidea egiten ibili behar izan dira, eta 

oraindik horretan dihardute.  

Emakume bertsolariek haien identitateari buruz hitz egin dute. Zer izan den 

haientzat bertsolari izatea, eta bereziki zer den, testuinguru horretan, emakume izatea. 

“Nor” izatea estuki lotuta baitago eremu publikoan lekua izatearekin, subjektu politiko 

aitortua den gizonek emakumeak, bestea aitortuz. Hona hemen Arendt-en hitzetan:  

Sin acceso al reconocimiento en el ámbito público no hay posibilidad de 

acceso a la identidad: ser, como apunta Hannah Arendt, es aparecer 

públicamente. (Guerra, 1999: 45) 

Hannah Arendt-ek, Guerra Palmeroren arabera, lotzen du identitatea 

eremu publikoan agertzearekin, norbanako bihurtzea horren ondorioz heltzen 

delako. Eremu publikorako sarbideak emakumeen aitortza ekarriko luke eta 

komunitate publikoan partaidetza ere eskura jarriko luke. (Guerra, 1999: 46) 
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Halaber, bertsolaritza moduko “hitzaren artean”, bertsolari bakoitzak bere ahotsa bilatu 

eta aurkitu behar du, sortzaile diren heinean eremu publikoan, kulturan, komunitatean, 

haien ekarpena egiteko.  

La participación política en un sentido radical tiene que ver con encontrar 

la propia voz que se expresa a través de un estilo y un lenguaje no determinado, 

y supone ejercer una violencia el no reconocer lo que dice el otro al prescribir 

un sólo estilo comunicativo. (Guerra, 1999: 62) 

4.1.3.Emakume bertsolarien identitatearen bilakaera 

“Emakumeak plazara” izeneko ekimena martxan jarri zuten duela zenbait urte, XXI. 

Mende hasierarekin eta subjektu politiko izateko aurrerapausoa emateko asmoarekin, 

emakume sortzaileek eremu publikoan egoteko eskubidea eta beharra aldarrikatu zuten, 

eta horrekin batera plazagizon izenari plazandre izena erabiltzen hasi ziren zenbait 

bertsolari, generoari buruzko hausnarketa kritikoa bultzatuz eta euskal kultura eta 

hizkuntzak duen ikuspegi androzentrikoa salatzeko asmoz.  

Ahoz inprobisatuz, jendaurrean oholtzan egoteko modu desberdinak dituzte gaur 

egun bertsolariek, oro har, eta emakume bertsolariek zehazki. Horri aukera berdintasuna 

emateko gero eta ekimen gehiago dagoela ikus daiteke. Honela, emakume bertsolariek 

kontzientzia hartze bat izan dute eta hori jasotzea interesgarria eta esanguratsua dela 

uste dugu, eremu publikoan identitate guztien aitorpena egiteko bidean.  

4.2 Helburuak eta hipotesiak 

4.2.1.Helburuak 

Lehen esan lez, kapitulu honetan, emakume bertsolariek genero-identitatea nola 

irudikatzen duten eta nola eraikitzen duten aztertuko dugu haien testigantzen bidez eta 

fenomenologiaren oinarri epistemologikoak eta metodologikoak aplikatuz. Honelako 

helburuak ditu: 

1.Emakume bertsolariek egungo bertsogintzan duten presentziaren eta kokapenaren 

bilakaeraren adierazleak eta arrazoiak azaltzea. 

2.Emakumea izatearen eta bertsolaria izatearen kontzientzia motak alderatzea eta 

aztertzea. 
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4.2.2.Hipotesiak 

Helburuak kontuan izanik, atal honetako hipotesiak honako hauek dira: 

1. Emakumeen harremanak bertsolaritzarekiko harreman anitzak eta konplexuak dira, 

genero femeninoa duen subjektu bakoitzak era ezberdinez ulertzen baititu zer den 

emakume bertsolaria izatea. 

2. Emakume bertsolariek beren bertsolari-identitatea eta beren emakume-identitatea 

eraikitzen dituzte gizonezkoen ereduetan oinarrituta edo/eta eredu alternatiboak sortuz, 

eta bi eredu hauen arteko ibilbidea eginez kokapen desberdinak izaten dituzte 

denborarekin. 

3. Emakume bertsolarien bertsolari-kontzientziaren eraikitzea eta irudikatzea estekatua 

doa haien emakume-kontzientziaren eraikitzearekin eta irudikatzearekin, tradizionalki 

eremu maskulinoa izan den eremu publikoan kokatzen den bat-bateko bertsolaritzan 

emakume bertsolariek haien lekua bilatu eta hartu behar izan dutelako.  

4.3.Metodoa 

4.3.1.Partaideak 

Askotariko jendeak parte hartu du ikerkuntza honetan: bertsolariek, bertso-ikertzaileek, 

bertsolaritzan adituek, bertsozaleek, bertso-eskoletako gazteek, gai-jartzaileek, 

Gasteizko Irakasle Eskolako genero-batzordeko lagunek eta Bertsozaleen Elkarteko 

langileek. 

Partaideekin bost eztabaida-talde osatu dira. Lehenengoa, emakume 

bertsolariekin egin da (arituak eta adituak) eta bertan hiru pertsonek hartu dute parte. 

Bigarren eta hirugarren eztabaida-taldeak udal bertso-eskoletako bertsozale gazteekin 

egin dira (bigarren eztabaida-taldean, bost emakume egon dira eta hirugarrenean, aldiz, 

hiru emakume eta hiru gizon). Laugarren eztabaida-taldean, hiru emakume bertsolari eta 

emakume gai-jartzaile bat egon dira, eta bosgarrena eta azken eztabaida-taldea genero-

taldeko hiru partaidez osatu da, bi neska eta mutil bat. Hortaz aparte, bost emakume 

bertsolarik eta "bertsolaritza eta generoa" gaian adituek idatzizko errelato bana egin 

dute. 25 ahots denetara. 
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4.3.2.Tresnak 

Informazioa biltzeko erabili diren tresnak honako hauek izan dira: eztabaida-taldeak, 

haien transkribapenekin eta ikerlariek hartutako landa-oharrekin batera; errelatoak; eta 

galdera-sorta.  

Eztabaida-taldeak taldeko elkarrizketak dira. Sakonean egindako elkarrizketen 

ezaugarriak dituzte, baina bertan pertsona bat baino gehiago elkartzen dira. Ikerketa 

honetan, bertsolaritzaren eta generoaren egoera eta bion arteko gurutzaketak izan dira 

mintzagaiak. Era horretan, aurretik jarritako helburuen erantzunak bilatu nahi dira 

planteamendu komunikatibo eta dialogikoen bidez (Aubert, García, eta Racionero, 

2009; Freire, 1999; Habermas, 1994).  

Eztabaida-taldeetan, elkarrizketak erabateko garrantzia hartzen du eta 

solasaldiak gogoa piztuko die partaideei. Limon eta Crespo autoreen arabera (2002), 

eztabaida guztietan moderatzaileak adierazten du xede nagusia dela elkarrekiko 

errespetua eta hobekuntza lortzea, elkarrizketaren bidez. Horretarako, eta betiere 

aztergaia aintzat harturik, moderatzaileak parte hartzaileen interesak identifikatu, 

eztabaida bideratu eta bertan egin diren ekarpenak positiboki nabarmenduko ditu. 

Datuak biltzea xede duen eztabaida-talde batean ez dago behin betiko erantzunik, ez 

bada erantzun horiek testuinguruaren eta beste solaskideekiko adierazpenen arabera 

zentzuz hornitzen direla (Rapley, 2014). Eztabaida-taldeak egiteko gidoia adostuko da 

ikerketa-taldean eta dinamizatzailea beti arituko da gidoia buruan duela. Hainbat 

autorek agerian utzi duten bezala, ikertzaile bat baino gehiago aritzeak aukera ematen 

du bizi izandako momentuaren inguruko ikuspegi ezberdinak trukatzeko, errealitatearen 

gaineko behatzea eta ulertzea globalagoak izan daitezen (Recalde, Vizcarra eta 

Macazaga, 2014).    

Errelatoen teknika ikerketa autobiografikoan erabilia izan da (Bolivar eta 

Domingo, 2006), ideiak eta iritziak azaltzen dituelako oztoporik gabe. Hausnarketak 

sakonagoak dira, baina bat-batekotasuna galtzen da, nahiz eta jaso daitezkeen 

testigantzak oso baliotsuak izan. 

4.3.3.Prozedura 

Informazioaren analisia, landa-lanarekin batera, ikerketaren etapa garrantzitsuenetakoa 

da. Lan honetan jasotako informazioa analizatzea izan da prozesu induktiboa, 
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dinamikoa eta sistematikoa, jasotako iritzien esanahiak ezagutzea, aukeratzea, 

sailkatzea, alderatzea eta interpretatzea eskatu duena (Goetz eta Lecompte, 1988). 

Eztabaida-taldeetatik eta errelatoetatik eskuratutako informazioa sailkatzeko eta 

antolatzeko, sistema kategoriala erabili da. Fenomenoetatik lortutako informazioa 

kontzeptu nagusi batzuen arabera antolatu da, dimentsioak definituz. Ondoren, eta 

informazioaren arabera, dimentsio horiek ere xehatu dira kontzeptu zehatzagoetan, 

kategoriak eta azpikategoriak definitzeko (Coffey eta Atkinson, 2003; Rodríguez, Gil 

eta García, 1996).  

Prozedura hau erabili da pertsonen arteko komunikazioaren zentzua ulertzeko 

asmoz, eta ez interpretazio-teknologia gisa. Sistema kategorialaren bidez, erantzunak 

antolatu eta ordenatu dira, kategoria-sistema horren arabera, informazioa sailkatu ahal 

izateko eta esanahiak egituratzeko. 

Dimentsio bat ezarri dugu, alegia, bertsolari- eta emakume-identitatea: 

norberaren kokapena. Dimentsio horren barruan, berriz, hiru kategoria daude: (a) 

bertsolaria, bertsozalea, (b) emakumea, gizona eta (c) identitate krisia, gatazka eta 

kontzientzia hartzea. 

Dimentsio, kategoria eta azpikategoria horiek baliatu ditugu ikertutako 

partaideak ikergaian kokatzeko, gaiaz zer ezagutzen duten eta nola bizi duten jakiteko. 

Gaiaren inguruko aurreiritziak, esperientzia eta haien buruaren kokapena.  

Ondoren, ahotsak biltzen dituzten dokumentuak kategorien arabera sailkatu dira 

eta taldeko beste ikertzaileek berrikusi dituzte informazioa aztertzen hasi aurretik. 

Datuak sailkatu ahal izateko, honako eskema honen arabera etiketatu dira testigantzak: 

ekipoak hartu dituen landa oharrak LO1 eta LO2 moduan izenpetu dira; eztabaida 

taldeak, ET1, ET2, ET3, ET4 eta ET5; errelatoak, Er1, Er2, Er3, Er4 eta Er5; galdera-

sortak, berriz, G1 eta G25 bitartean. Sexuaren bereizketa, ostera, G, gizonezkoarentzat 

eta E, emakumezkoarentzat. 

Erdietsitako datuak sailkatzeko, dimentsio diferenteak erabili ditugu eta 

emaitzak NVIVO11ren bidez tratatu ondoren, interpretatu dira eta emaitzak aurkeztu. 

Bukatzeko, ondorio nagusiak atera dira.  
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Taula 4.1. Dimentsioa, kategoria eta azpikategoriak 

Dimentsioa Kategoriak

Bertsolari-identitatea eta emakume-identitatea: norberaren 

kokapena 

Bertsolaria / bertsozalea 

Emakumea / gizona 

Identitate krisia, gatazka, 

kontzientzia hartzea 

 

4.4.Emaitzak 

Hipotesiak dira emaitzak aurkezteko hiru ardatz nagusiak: (1) bertsolaria eta 

emakumearen arteko dialektika, (2) emakume bertsolariaren identitate eraikuntza eredu 

maskulinoetan oinarrituta edo bestelakoak sortuz eta (3) emakume bertsolarien 

identitate-krisia, barne-gatazka eta kontzientzia hartzea eremu publiko maskulinora 

irtetean egin beharreko egokitzapenen ondorioz. 

4.4.1.Bertsolaria/ bertsozalea izan  

Hasteko, bertsolariak diren edo ez galdetzerakoan, kontzeptuarekin berarekin zalantza 

handiak sortzen dira, ñabardura asko sor daitezke terminologia honen zabaleran eta 

elkarrizketatu bakoitzak bere burua bere esperientzietatik abiatuta kokatzen du 

bertsolari edota bertsozale gisa. Eremu publikoan haien burua kokatzean era 

desberdinetan izendatzen dutelako haien burua. 

Ni bertso-munduan sentitzen naiz bertsolaria eta bueno, baita ere 

bertsolaritzaren mugimenduko parte eta abar, eta elkarteko kide eta militante 

eta...bueno, bertsolaria. Galdetzen badidazu ba nik esango dut “ni mundu 

honetan naiz bertsolaria (150212_ET4_E) 

Bide horretan, jendarteak izendatzen du bat bertsolari eta izendatze-mailak oso dira 

diferenteak. 

Nik ere nire burua kokatzen dut bertsolari bezala, niri ere asko kostatu 

izan zait, ez?, titulu horren pean nire burua ikustea, batetik uste dudalako 

inguruak edo jendeak edo ez dakit nola esan jarri zidala titulu hori 

(150212_ET4_E) 

Bertsolaria izateak ñabardurak ditu eta bertsolari sentitzeko modu ezberdin eta anitzak 

daude. Tradizionalki gizonena izan den mundura irten diren emakume bertsolari 
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isilduen historia azpian dago, izan ere, emakume bertsolariek leku askotan kantatu zuten 

bertsolari titulua jaso gabe, eremu publikoan gonbidatu gisa izanik kasurik onenetan. 

Ni gaur egunean urtean behin, bitan baserriz baserri nabilenean bertso-

kantari, ni egun horretan bertsolaria naiz eta ni han bertsolaria naiz, hori 

esateko ezin dut lotsarik eduki, bertsolaria naiz. Orain, bertsolaria ez da eredu 

bakarra, daude bertsolari izateko modu desberdinak eta beti, o sea, historiak 

esango duena da emakumeentzako testuinguru batzuk ziren bertsolari izateko 

eremuak, ez? (150212_ET4_E) 

Bertsolaritza ez da soilik oholtza gainean bertsotan aritzea, eremu zabal horretan 

emakume bertsolaria oso leku diferenteetan kokatu izan da. Bertso munduari erabat 

lotuta egon daiteke eta bertsotan ari ere, baina plazaz plaza bat-batean ibili gabe. 

Bertso irakaslea naiz eta orduan niretzako kokatzen dut bertso-irakasle 

bezala nire burua baino, hor ere matiz txiki bat, eta da, sentitzen dut, ari naizela 

euskaldun berriekin eta orduan sentitzen dut ari naizela zerbait ematen, o sea 

bestela hartuko ez luketen zerbait, eta horrek asebete egiten nau, egia da 

(150212_ET4_E) 

Bertsolaritzaren munduan jendaurrekoan aritzea edo antolakuntza eta kudeaketan aritzea 

desberdindu egiten da, herri mugimenduetan oro har argi dago zein dagoen 

maskulinizatuagoa eta zein feminizatuagoa, eremu publiko eta pribatuak diren neurrian. 

Izendapen desberdinak eman dizkiote batari zein besteari. Hala nola, bertsolaritza eta 

bertsogintza:   

Bertsogintza artea bera da, artean sartzen diren gauza guztiak, pertsona 

bera, artista bera eta orduan hor libertatea dago danetarako. Bertsolaritza 

mugimendu bat da, mugimendu sozial bat da, barruan ‘gintza’ ere dagoena, 

ez?, horrela ulertzen dut, e?, zuzendu, baina ‘laritzan’ gero daude pilo bat 

agente (150223_ET5_E) 

Beste batzuek, berriz, oso argi daukate ez direla bertsolariak. Ez dute haien burua eremu 

publikoan kokatzen, ez dute haien burua jendaurrekoarekin identifikatzen.  

Ni ez naiz bertsolaria, ni bertsozalea naiz eta batzuetan bertsolaria eta ez 

naiz sentitzen bertsolaria baina bai sentitzen dut bertso-mundu horretako parte 

naizela eta generoari dagokienez nik ez dut bizi izan baina bai entzun dut, ez? 

horrelako egoera desberdin asko. (150131_ET2_E) 
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4.4.2. Emakumea eta gizona izan bertsolaritzan  

Emaitzen bigarren multzoa da emakumea eta gizona izatea bertsolaritzan. Emakumea 

izatea bertso-munduan, jendartean emakumea izatearen isla da, izan ere, gizarteak 

norbanakoen identitateak eraikitzen ditu gizon-eredua eta emakume-eredua ezarriz eta 

zabalduz. Eremu publikoan harremanetan sartzeko kode desberdinak ditu genero 

bakoitzak eta eredu desberdinei jarraituko diete lan honetan elkarrizketatuek. 

Gizartea osatzen duten sozializazio zirkuluen artean, familiak eta, bereziki, 

amaren figurak eragin handia daukate. Bertako ereduek, erlazionatzeko moduak dira, 

barneratuak eta errepikatuak edo, kontraz, haien aurka egitea probokatzen dute. 

Dependentzia, zaintza edo afektibitatea dira emakume izaerarekin loturiko ezaugarriak. 

Baina badira honen berrirakurketa egiten dutenak eta erresistentziak agertzen dituztenak 

ere. 

Eta justu igual nire familian emakumea izatea izan da sozialki izan 

denaren aurkakoa, nire familiako emakumeak ez dira emakume goxoak, ez dira 

emakume protektoreak, ez dira ama totalak, ez dira...ez?, justu da bestea eta 

baita ere niretzat izan da... Ba, beraien, aber, zaintza ez da izan inoiz igual 

beraien bizitzaren eta beraien identitatearen zutabea, ez dira izan batere 

emakume goxoak fisikoki...Oso autosufizienteak izan dira, oso pozari lotuak 

baino tristura eta negartitzat hartzen diren emozioak ikusteari beldur handia 

izan diotena eta justo nik sentitzen dut ni izan naizela nire familian, ez bakarrik 

emakumetan, e?, gizonak ere horrelakoak izan dira eta emakumeek ere bai, 

horrekin txiki txikitatik talka egin duena eta nik ume-umetatik emozioak 

adierazteko beharra neukan, nire tristura adierazteko beharra neukan eta sentitu 

dut ez zegoela inor inguruan entzuteko, ez?, (150212_ET4_E) 

Emakume identitatea gatazka moduan bizi dute batzuek. Kontzientzia hartzearen parte 

da galderak eta zalantzak agertzea, parekidetasun ezari aurrez aurre begiratzea. 

Orduan, batetik ari naizela egiten nire irakurketa emozionala, nire 

familiako emakumea izatea, ez? ba, nola bizi izan den, nik hortik zer jaso 

dudan, zer hartu nahi dudan niretzat, zer..., eta gero horretaz aparte 

bertsolaritzan egiten dut asteburutan, o sea, bai, emakumea izatea bizi dudala 

oso interesante bezala baino oraindikan ere ba borroka baten, kontraesana 
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askotan emakume izatea beste emakumeekiko erlazioan, emakumea izatea 

gizonekiko erlazioan, konturatzen naiz zenbaitetaraino dependientea izan 

naizen eta neurri baten naizen baino gero eta gutxiago, ez? (150212_ET4_E) 

Baina rolak betetzen dituzten bakarrak ez dira emakumeak. Bertsolaritza klasikoan 

gizonek bete behar duen papera indarra erakustearena da, egun batzuek auzitan jarri 

izan dute eta, horretaz konturatzean, rol berriak lantzen hasten dira. Maskulinitate 

hegemonikoetatik maskulinitate berrietara salto txikiren bat badagoela dirudi. 

Esango nuke baietz, eske nola ereduko ofizio bat ere baden bertsolaritza, 

ereduak jarraitzen ditugun nik uste dut maskulinitate hegemoniko hori jarraitu 

dugula oharkabean, eta zen hori, ba afari batean ba burusoil bati ba begira 

(hura zirikatzen hasten zirela esan nahian), burusoil bat dago eta hori da, …eta 

hortik urratsak emate hori, nik esango nuke ematen ari direla...  

(150223_ET5_G) 

Hala ere, azkenean, gaur egun oholtzaren mundua oraindik nagusiki gizonezkoena dela 

esan daiteke. Beharbada, ez direlako urte asko pasa oraindik emakume bertsolariak taula 

gainean ikusten ditugunetik.  

Baditugu ezaugarri fisiko batzuk emeak direnak, baina gizarteak eraiki 

egin gaitu. Emakumeak garelako negar egin behar dugu, emakumeak garelako 

gizonaren zain egon behar dugu, emakumeak garelako ama izan behar dugu, 

emakumeak garelako diskretuak izan behar dugu… beraz, banaiz bertsolari eta 

banaiz emakume, baina nik nahi dudan bertsolari hori eta emakume hori 

eraikitzen ari naiz egunero, besteek eraiki didatena suntsituz (150306_Er4_E) 

Honekin batera egokitu zaien rol femeninoaren mugak gainditzeak lan gehigarria 

suposatzen du. Eta lanketa hau denon esku dago, rol, harreman eta estereotipo 

patriarkalekin apurtzea, bai emakume, bai gizon, bai bertsolari, bai bertsozaleen lana 

delako. 

Ez dut uste gainditu dugunik. Esperimentazio prozesuan gaudela uste dut, 

indibidualki eta kolektiboki. Urteak behar dira egitura arkaikoei buelta 

emateko, eta esan bezala lehenengo norbere baitan eman behar zaie buelta... eta 

ez da lan erraza. Uste dut kontraesanak agerian jartzea dela aurrera egiteko 

bidea, baina horretarako babesa behar da, hanka sartzeko baimena sentitu behar 

dugu. (150306_Er3_E) 
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4.4.3. Emakume bertsolarien identitate-krisia 

Emakume bertsolarien identitate-krisia, barne-gatazka eta kontzientzia hartzea eremu 

publikoa den bat-bateko bertsolaritza, edo jendaurrekoa bere egiteko bidean. 

Hasteko genero identitateari buruz ariko gara. Badaude emakume bertsolariak 

ume-umetatik argi daukatenak emakume izatearen kontzientzia.   

Jende askok kontatzen ditu hainbat gauza, ba igual hamabost urterekin 

edo hogei urterekin edo lehengo txandan eta jo, nik gogoan daukat eskolako, 

zera, jolas-lekuan, oso..., niretzako da nirekin beti egon den gaia eta horrekin 

oso ondo zer ekartzen naizen ez dakit baino sumatzen dut aldea jende 

askorekin. (150212_ET4_E) 

Baina esan dezakegu gehienek bertsolari ibilbidearen hasieran ez dituztela argi izan 

euren genero identitatearen ondorioak eta baldintzapenak. Ez dute euren burua 

emakume bezala ikusi, behintzat euren ibilbideen hasieran, nahiz eta kontziente izan 

neskak zirela, eta askotan, neska bakarrak mutilen artean. Baieztatzen dute egoera 

horiek ezberdintasunak sortu zituztela, baina ez zirela garrantzitsuak izan edo ez zirela 

horretaz jabetu une horretan. 

Esango nuke ni hasi nintzenean ez nuen nire burua emakume ikusten, o 

sea, esan nahi dut neska nintzen, mutilen artean, kontziente nintzen neska 

bakarra nintzela gehienetan eta horrek bazeuzkan anekdotatxo batzuek etab. 

baino bueno, inportanteena da ni momentuan ez zidatela suposatu kriston karga 

edo behintzat pixka bat inpermeable egon nintzela eta behintzat aurrera egin 

nuen, ez?. (150212_ET4_E) 

Bertsolari gehienok oso gazte hasi gara plazan kantatzen, eta hasiera 

batean ia denok inkontzientziatik eta feminismoarekiko ezezagutzatik hasi 

garela uste dut. Eta lagun batek dio, eta agian arrazoi du, eskerrak horri! Gaur 

egun dakien guztia baleki agian ez zuela iraun izango esan izan du, eta agian 

inkontzientzia horrek askori lagundu digu hasierako urteetan aurrera egiten. 

Baina gero zama bilakatzen da, ez duzulako ulertzen zergatik gertatzen 

zaizkizun zenbait gauza, zergatik sentitzen dituzun hainbat gauza... 

(150306_Er3_E) 
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Kontzientziazioa, batzuentzat, bertsolaritza munduan hasi zen. Emakumearen definizio 

argiagoa bertsolaritzan barneratzean etorri zaie. Taula gainera igotzeak gertatzen 

zenaren kontzientzia hartzen lagundu zien, desberdintasun eta bereizketa generikoak 

detektatzeko, bakoitzak nola bizi nahi duen bere emakume izatea argitzeko eta beste 

emakumeekin elkarreragina izateko beharra azaleratzeko. 

Niri, nire kasuan emakume izatearen kontzientzia bertsolaritzak piztu 

zidan ezerk baino gehiago. Emakume batzuk biltzen ginan bertso munduan eta 

abar, ba nahiko lanbroa zen sentsazio bat edo ba gero eta definizio handiagoa 

hartzen ari zen eta orduan hasi nintzen konturatzen zer zen mundu honetan 

nolabait emakume izatea eta bertsoak azalarazi zidan eta nik uste dut bertsoen 

bidez ikusi nituela, bai etxeko desberdintasunak bai lagunartekoak edo 

herrikoak edo bertsotako gaien eta bertsotako gure jarreren eta gorpuzkeren eta 

gure nolabait niretzako esateko ezintasunen, ezintasun niretzako 

kondizionatuen agertzeak edo ikusteak ikusarazi zizkidala benetan zer zen eta 

nik ere nola bizi nuen nire emakume izatea ba… ez neukala lotura berezirik, 

emakume sarerik ez neukala eta geroztik erabat aldatu da, hor kontzientzi bat 

hartzen hasi nintzanez hasi nintzan sentitzen behar bat, elikatzeko behar bat 

beste emakume batzuengandik. (150109_ET1_E) 

Beste batzuek bestelako bidea egin izan dute emakume izaeraren kontzientzia hartzean. 

Hau da, lehengo herri mugimenduan feminismoa ezagutu dute eta gero eta gero 

oholtzara eraman.   

Nik feminismoa ezagutu nuen edo emakume kontzientzia hartze hori eta 

gehiago egin nuen uste dut herri mugimendutik edo, gazte mugimendutikan 

jaso nuela eta ailegatu zen momentu bat konturatu nintzana kanpoan egiten ari 

nintzana eta hori azkenean oholtza gizartearen islada bat baldin bada ba 

errepikatu ziren gauzak zirela bai oholtzan eta bai oholtzatik kanpo eta orduan 

kanpoko lanketa horrek ere ekarri behar zuela oholtza gaineko hori eta justu 

pasatu zitzaidana. (150109_ET1_E)   

Hortaz, orokorrean esan daiteke kontzientzia hartzea gehienetan adin batetik aurrera 

ematen dela, prozesu bat dela, alegia. Gaztea zarenean eta eremu publikora salto egin 

berritan, desberdintasunen antzematea ez da ohikoa izaten. Geroago agertzen da, bidea 

egin eta gero geldialdia egitean eta norberaren lekuari buruzko hausnarketa egitean, 
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edota atzera begiratzerakoan. Eta beharbada hasierako inkontzientzia hori lagungarria 

da lehen urratsak emateko.  

Gero, momentu bat iritsi zen pixka bat atzera begira hasten zarena eta 

hasten zarela irakurketa bat egiten ibilitakoaz eta igual orduan detektatzen 

dituzu gehiago kontestu, inkomodade, eraso... ez?, zailtasun guzti horiek pixka 

bat nik behintzat a posteriori igual irakurri nituen, zorionez, ez?, eta bueno 

momentu bat iritsi zen ba pixka bat edadeagatik ere nik emakumea izatearen 

galdera hori kanpotik etorri zait, o sea, ni hamabost urterekin, hamalau 

urterekin plazara atera nintzen, nik feminismoa ez nekien kasik zer zen, eta 

emakumea izatea bueno, aber, nik nire eskubaloia eta nik nire pilota eta nik 

nire ikastola eta nire institutua eta ez neukan ideologizazio maila hori, orduan 

niri kanpotik etorri zaidan galdera izan da eta erantzunez eraiki dut, o sea 

erantzun beharrak pentsarazi dit azkenean, ez?, ez zen hainbeste nire 

esperientzi edo nire topo egite pertsonala izan, bueno, baita ere, ez?, pentsatzen 

dut adinakin aldi berean dihoala, baino ikusten dut kanpotik oso galdetua izan 

dela eta horren eraginez teorizatu beharra izan dudala. (150212_ET4_E) 

Identitatearen kontzientzia hartzeak bilakaera bat izaten du, eta fase desberdinak izaten 

ditu, ikusi dugun bezala. Beraz, denbora behar da horretarako, eta auto-analisia edo 

auto-pertzepzioaren garapena. Neska gazteei arazorik izan ez dutela entzutea ohikoa da, 

hortaz, mutil talde batean neska bakarra izatea ez da oztopo izan, agian zortea ere izan 

da haientzat, eta berdin tratatu dituztela ere sentituko dute.  

Nik umetatik naturaltasunez esango nuke, tokatu izan zait neska 

gutxiengoa izatea edo baita neska bakarra izatea Bertso Eskolan baino nire 

kideengandik behintzat ez nuen bazterketarik sumatu eta ez dakit, ez zen 

nabaritzen behintzat neska nintzenik nolabait esateko, ez zen aldaketarik nire 

kide mutilen eta nire artean eta aurrera jarraituta ere ba ez dakit, beti oso ondo 

hartu izan naute (150131_ET3_E) 

Askotan beste emakumeekin harremanak izatean eta hitz egitean, beste esperientzia 

kontzienteago batzuk ezagutzean, begiak zabaltzeko aukera eman ahal die. Kasu 

gehienetan haustura bat gertatzen da, kontzientziazioa izaten da, gizonezkoen munduan 

gizonezkoen arauekin egon direla jokatzen konturatzea. Eta arau horiek ez direla 

bakarrik kanpotik inposatzen, baizik eta emakumeak berak barneratzen eta normaltzat 
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hartzen dituela, eta beraz, bereganatzen dituela propio bezala, eredu maskulinoan 

oinarrituz bertsolariaren rola sortzean.  

Hurrengo pausoa izango litzateke ia pixka bat beste edade batean edo ia 

pixka bat kontzientzia bat hartuta bertsotan ibilbide bat eginda hasten naizela 

esaten, “ostia, bueno, zer pasatu da urte hauetan, ez?, eta emakume bezala nola 

sentitzen naiz ni bertso-munduan?”, eta ez nire ahotik baizik eta inguruko 

lagunekin eta emakumeekin Bertso Eskolan bakoitzaren sentipenak-eta bilduta 

hasten naiz pixka bat, ba nik igual ahotsa gehiago neukalako edo deitzen 

zidatelako hitzaldietarako eta abar. ba bueno, hitzaldiak egiten, emakume 

bertsolaritza eta horrela, ez?, hor kontatzen nituen esperientziak ez ziren 

nireak, ziren emakume talde batenak baino pixka bat egin nahi izan zuten 

ordura arteko ibilbide baten irakurketa eta egoera baten irakurketa, ez? 

(150212_ET4_E) 

Axkixura juntatu giñenean nire diskursoa zen oraindik, “jo, begira zuek, 

begira, e?”, nik ez dakit zuek zer problema dauzkazuen baina ni emakume 

bezela oso ondo, beti izan naiz Bertso Eskolako neska bakarra, beti tratatu 

naute oso ondo, beti eduki ditut aukera igualak inkluso gehiago, orduan, ni ez 

nator hona kejatzera baina adituko dizuet. Eta asteburua pasa ahala konturatu 

nintzan, “Non egon zara orain arte?”, osea, niretzako bai izan zen, nire 

konklusioa izan zen, “oso ondo, osea, zu zaude harro hauen legetan eta hauen 

reglarekin kapaza zarelako, eta orain iruditzen zaizu logro bat eta gainera hori 

permititzea iruditzen zaizu dela maximoa, baina hemen muga batzuk daude eta 

da, nahiz eta zuk beraiek adina egin, sistema honetan beti izango zarela 

gutxiago eta ez zara konturatu horretaz”, pixka bat hori zen, nik ez neukan 

sensazioa “ez naiz kapaz”, nik neukan sensazioa “ni kapaza naiz honetako eta 

gehiagorako” baina, orduan konturatu nintzan, “ostras, tranpa dago, hemen 

tranpa dago”, eta hor konturatu nintzan ba aldarrikatzen genuen guztia bandera 

more horren atzean ba gure baitan ere bazegoela zer begiratua, eta sartu nintzan 

krisi horretan, ba potolokeriak, bota behar dena esan, jendeak espero duena 

zuregandik saiatu zer edo zer zuretik, ikusi publikoak ez dizula eskertzen, 

orduan zertan ari naiz hemen?. (150109_ET1_E) 

Emakume bertsolari gazteenak beste belaunaldi batekoak direla, garaiak aldatu direla 

eta gaur egun genero arazorik ez dagoela aipatzen dute. Genero kontuak oso gertutik 
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bizi izan dituztela diote, genero eta bertsolaritza inguruko kezka eta zalantzak 

eztabaidatu izan dituztela bertso eskoletan eta udalekuetan. Beraz aurreko 

belaunaldikoek ez bezala diskurtsoa behintzat landuta daukate, eta haietako batzuek 

praktikak eta barruko lana ere. Hortaz pentsatzen dute euren aurreko belaunaldien eta 

euren bizipenak desberdinak direla eta beraiek beste pauso batzuk eman behar dituztela, 

eta ez jadanik landu denarekin jarraitu. 

Nik somatzen nuen gu baino, gure goiko jeneraziok-edo beste trauma 

edo, trauma hitza ez da egokiena baino beste..., askoz ba hori lanketa horiekin 

eta nik notatzen nuen asko landu den gai bat dela eta guk ere azken aldian 

sentsazio diferente..., esan nahi dut ia behin mugitzen hasi den honetatik ia 

beste, esan diren gauza batzuk eta zapaldu..., edo beste egoera horretatik 

iruditzen zait gure jeneraziok jaso den bezala generoa, o sea beste pauso batzuk 

eman..., behar bat sentitzen dugula zeren ia iruditzen zaigu esan ditugula gauza 

horiek eta bai, ya está, horretaraino bai, baino, o sea, beste pauso batzuk 

emateko prest eta behar bat dagoela baita. (150131_ET3_E) 

Baina genero identitateaz jabetzeak badituenez bere faseak, helduko zaie kontzientzia 

hartzea lehenago ala beranduago, aurreko belaunaldiei gertatu zaien bezala. 

Gazte jendea ez dela arazoaren jabe egiten, ez?, ez duela sentitzen, 

horrek ere ez nau bereziki preokupatzen zergatik ikusten dut ziklikoki 

errepikatzen den kontu bat dela (...) Alegia, Carmen Larrañagak bere tesia egin 

zuenean eta gu bertsotan hasi berriak ginenean eta berak gutaz hitz egiten 

zuenean, gu “joe, flipatu egiten du honek, zer esaten ari da hau gutaz, guk ez 

dugu horrela bizi, bai zera” eta gero guk derrepente esan genuen, “ostia, bai 

igual arrazoi pixka bat zeukan” eta gero guk ematen genituen hitzaldiak eta 

gazteek esaten ziguten “guk ez dugu horrela bizi” “guk ondo bizi dugu bertso 

eskolan ez dakit zer” hurrengo generazioak “ke ba, ke ba, hori ez da gure 

errealitatea, asko aldatu dira gauzak” eta orain generazio hori da ... etengabe 

errepikatzen da ... ziklikoa da, esan nahi dut, edade kontua dela, ziklikoa ez 

baizik hamabost urterekin daudela eta hamazortzirekin edo hogeirekin beste 

toki batean iruditzen zait. (150212_ET4_E) 

Lanketa hori eman arren, oraindik jokabide sexistak daudela aitortzen dute mutilek, 

nahiz eta beti kontziente ez izan. Eta jokabide horiek islatzen dira gero bertsokeran, 

bertso-gaietan eta orokorrean egiten duten guztian.  
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Bertso Eskolan geunden eta gauza bat gertatu zitzaigun ba doinu batekin 

eta ez dakit zer… eta niri ba ez zitzaidan ateratzen doinu bat eta orduan Ioldik 

kantatu zuen beste doinua “horrela da taratatarata” eta esan zigun “klaro eske 

zu neska zara eta ondo ateratzen zaizu, ondo kantatzen duzu” edo horrelako 

zerbait, eta esan nuen. Hor badago ezta?, argi dago zeren igual bestetan ez da 

hain argi ikusten baina gazteagoak direnetan eta botatzen dute pentsatu gabe 

eta esaten dute eta nagusitan inkontzientekin badaukagu ezta?, neskak ondo 

kantatu behar du edo..., eta esan zuenean...,hori da eta ondo entonatu behar du 

gainera, mutil batek ba zakar egiten badu ba adibidez Xabier Silveira batek 

“ahhhh”, baina neska batek horrela kantatzea..., ez dakit, ezta? 

(150131_ET2_E) 

Zalantzan jartzen dituzte bere hitzak eta oraindik desberdintasunak egon ahal direla 

baieztatzen dute, baina estereotipo argi batzuk detektatzen dituzte, eta gauzak esateko 

edo egiteko modu inkontzientea ikusten dute, denborarekin mantendu dena, eta 

eztabaidetatik gorputzera pasatu beharrekoak daudela jakin badakite.  

Eta momentu horretan, zenbaitok feminismoaren beharra sentitu dugu: 

geure burua eta inguratzen gaituen errealitatea ulertzeko, bizitzen ari garena 

aurretik beste emakume askok bizi izan dutela ikusteko eta haien adibideetatik 

ikasteko. Gaur egun ere ez gara asko plazaz plaza gabiltzan emakumeak, eta 

feminismoarekiko dugun atxikimendua ez da berdina denon kasuan. Nire ustez 

feminismoa gure kontraesanak ikustetik hasi behar da, barne-iraultza batetik, 

eta uste dut hori urteekin egiten dela, eta kontraesanak ere aldatuz doazela 

garairik garai. Diskurtsoa errepikatzea erraza da, hori denok egiten dugu, baina 

feminismoa gorputzetik pasatzea oso pixkanaka egiten den ariketa dela uste 

dut, eta adinak horretan lagundu egiten duela esango nuke. (150306_Er3_E) 

4.5.Eztabaida  

Ikerkuntza honetan jasotako testigantzek eta bizipenek berresten dituzte, hein handi 

batean, hasi aurretiko hipotesiak eta beste ikerkuntza batzuetan azaleratutako 

ebidentziak, emakumeen irudikapen publiko apalei buruz eta haien bistaratze sozial 

xumeari buruz (Oggins, 2014). Emakume bertsolariek beren bertsolari-identitatea eta 

beren emakume-identitatea eraikitzen dituzten gizonezkoen ereduetan oinarrituta. 

Jendarte garaikideen barne-egitura sinbolikoak, kulturalak, ideologikoak eta 

ekonomikoak gizonezkoen araberako patroietan oinarritzen dira eta emakumeen 



4. EMAKUME BERTSOLARIEN GENERO‐IDENTITATEAREN BILAKAERA 

108 

ahalduntze-ekimenek aintzat hartzen dituzte, askotan kontzienteki eta halabeharrez, 

aldez aurretiko molde horiek eta emakumeek eskema horien arabera jarduten dute, 

sexu/genero sistemaren barruan dagokien rola eta jokatuz, generoa irudikatuz (Butler, 

2007), haien esanetan, hori espero baita haiengandik. 

Emakume bertsolariak lehiatzen dira, bertsokideekin ez ezik, jendarteak 

onetsitako eta onartutako emakume-irudi eta emakume-eredu estereotipatuen aurka ere. 

Horregatik, bat-bateko eta jendaurreko kantu horiek ahalduntze-ekimen bihurtzen dira, 

emakumeek beren burua subjektu eragiletzat irudikatzen baitute, euren errealitatea 

eraldatzeko subjektu politikotzat. 

Bestetik, emakumea eta bertsolaria binomioaren bi osagaien arteko erlazioa 

konplexua eta anitza dela ondorioztatzen da jasotako testigantzetatik. Emakume askok 

modu pertsonal eta indibidualean egiten dute bidea pertsona sentitzetik emakume eta 

bertsolari sentitzera. Beste kasuetan, berriz, taldeak eta beste emakume batzuekiko 

harremanek eraman dituzte emakume batzuk emakume eta bertsolari sentitzera modu 

banaezinean. 

Emakume-identitatearen eraikuntza prozesu indibidual eta kolektibo gisa 

agertzen da eta adinaren arabera edo denboran zehar garatzen da. Partaide gazteenen 

testigantzetan ez dira gainditzen norberaren esperientzia-eremuak eta egiturazko 

analisiak ekiditen dira. Izan ere, emakume gazte askok ez dute sumatzen generoaren 

araberako bazterketarik bertso-munduan eta eroso aritzen dira, neska-mutil bertsolarien 

arteko harremanak eroso bizi dituzte eta neska bertsolariengandik eta mutil 

bertsolariengandik espero diren genero-rolak eta genero-jokamoldeak gatazkarik gabe 

hautematen dituzte, onarpen pasiboaren lehendabiziko estadioa gainditu gabe (Downing 

eta Roush, 1985; Wolff eta Munley, 2012).  

Aurreko belaunaldietako partaideen testigantzetan ordea, iraganean bizitako 

aurkikuntzaz aritzen dira, beste emakume bertsolari batzuekin horretaz hitz egin 

ondoren emakume izaerak berarekin dakarren zapalkuntza eta menpeko egoeraz 

jabetzen dira haien rolaren kontzientzia barneratuz eta partekatuz. Eta azkenik, badaude 

feminista direla esatera heltzen direnak, aurreko urratsak eman ondoren, konpromisoa 

hartu eta subjektu politiko aktibo bihurtzen direnak (Hoffman, 2006). 
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4.6.Ondorioak 

Denborarekin emakume bertsolari gehienek kontzientzia hartzen dute eta emakume 

izatearen ondorio sozialez jabetzen dira, bertsolari izanda eremu publikoan edo 

jendartean egotean areagotuta egoten direnak. Kontzientzia hartzearekin batera krisia 

izaten dute askok, hortik aurrera zer nahi duten –jarraitu nahi duten- pentsatzen dute eta 

gehienek aurrera egiten dute. Aurrera egiteko bakoitzak bere ahotsa bilatu behar du, 

bere burua ezagutu eta jakin nor diren eta zer duten esateko. Hau guztia egiteko prozesu 

bat bizi behar dute, ez da plazan hasi eta berehala datorren zerbait, bidea egiten hasita 

baizik.  

Esperientzia behar da eta bizitakoa konpartitzeak asko laguntzen du. Berdinen 

artean jasandako egoera zenbait partekatzean jabetzen direlako ez dela kasu isolatua 

izan, egitura soziala errepikatzen dela emakume guztien artean. Eta ispilu efektu horren 

ondorioz errealitatea ez dute berriro berdin ikusiko. Aurretik ikusten ez zituztenak argi 

ikusiko dituzte aurrerantzean, eta horrek haien burua birkokatzera behartuko ditu, 

aukera batzuk egitera, haien jendaurreko jarduna birplanteatzera, bertsolari moduan 

duten boterea erabiltzera eta bertsolaritzan eragitera bestelako eredu bihurtuz.  

Gizon eta emakumeen artean sozialki onetsitako desberdintasunak daude eta 

haiek diskriminatzaileak direla ulertzea ezinbestekoa da parekidetasunerako eta 

diferentzien onarpen eta aniztasunaren kudeaketa egokia egitea bada gure xedea. Gizon-

emakumeen arteko desberdintasun horien ondorioz eta botere desorekatu horren 

eraginez, ikasitako portaerek emakumeen eskubideak murriztu eta oztopatzen 

dituztelako eta horri amaiera eman nahi diogulako. Emakumeen kokapen sozial, 

ekonomiko eta politikoaren sendotzea sustatu nahi dugu gizon-emakumeen arteko 

botere-harremanekin amaitzeko. Norberaren trebetasun eta gaitasunen aitorpena 

harreman sozialetan eragin eta ekiteko eta emakumeak erabakiguneetan parte hartzeko 

duten ahalmen eta eskubideaz jabetu daitezen. 
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5.  Emakume bertsolariak ikasle eta irakasle bertso eskoletan 

 

Laburpena 

XX. mendearen amaiera arte bertsolaritzaren transmisioa modu naturalean bermatzen 

zen eta transmisioa belaunalditik belaunaldira egin izan da. Egun, aldiz, bertso-eskolek  

betetzen dute funtzio hori, sostengu kulturala dira, ahozkotasuna bermatu eta hori 

geroratzea dute helburu. Bertso-eskolen sorrerarekin eta euskal gizartean emandako 

aldaketen ondorioz, bertsolaritzaren esparruan emakumeen presentzia etengabe 

haunditzen ari da azken 15 urteotan. Bertso eskoletan diharduten neska eta mutilen 

zenbakia oso antzekoa bada ere, txapelketetan eta oholtzan oraindik emakumeen 

portzentaia gizonekin alderatuta baxua da. Ikerketaren kapitulu honetan, emakume 

bertsolari irakasleei oihartzuna eman diegu, bertso-eskoletako esperientziak ezagutze 

aldera. Honako helburuekin 1- bertso-eskola berdintasunerako gunea da,  baina 

oholtzarako saltoan berriro gizonezkoen kopurua askoz ere altuagoa da. Zergatik? 2- 

Zeintzuk dira uztearen arrazoiak eta zeintzuk bertsoarekin jarraitzeko arrazoiak? 

Ikerketa honen emaitzek adierazi duten bezala lanketa sozio-emozionala egiten ari dira 

bertso-eskoletan eta ahalduntzen ere saiatzen dira. Aldiz, oraindik oholtza nahiko 

maskulinoa eta lehiakorra da eta emakumezkoek zailtasunak dituzte oholtzarako 

jauzian.  Erronka bezala argi dago jarraitu behar dutela sentsibilitate feminista garatzen, 

bertso-eskolako lanketa oholtzara eramaten, harremanak zaintzen eta autoestima lantzen 

emakumezkoen partaidetza eta presentzia bermatzeko.  

Hitz gakoak 

Bertso-eskolak, transmisioa, ahalduntzea, oholtza, sentsibilitate feminista 

 

5.1.Marko teorikoa  

5.1.1.Definizioa 

Bertso-eskola terminoa bi hitzek osatzen dute; bertsoak eta eskolak. Sasoi batean, 

hitzaren zentzu etimologikoari erreparatuta, bertso-eskola bertsotan egiteko leku bezala 

ulertzen zen; bertsotan nola egiten den ikasteko eskola (Agirre Arriolabengoa, 2000). 

Baina bertso-eskolen lana eta izaera ulertzeko, komeni da hitz bakoitzaren atzean 
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dagoen esanahiari erreparatzea (Agirreazaldegi eta Goikoetxea, 2007). Bertsoari 

dagokionez, elkarri lotutako bi ideia bezala ulertu behar dugu euskal bertsoa: alde 

batetik, bertsolaritza Euskal Kultur fenomeno tradizional gisa, eta bestetik, bertsoaren 

sormena, komunikazioa sortzeko tresna lez. Eskola modu pedagogikoan ulertu behar da 

eta bertso-eskolak leku bat izan behar du baloreak, jarrerak eta giza garapenean 

beharrezkoak diren ezagutzak eta trebetasunak lantzeko; aldi berean, irakatsi behar du 

talde lanaren garrantzia aisialdiko jarduera batean (Agirreazaldegi eta Goikoetxea, 

2007). 

Manex Agirrek (2000) bere lanean aipatzen du bertso-eskola gune bat dela, toki 

bat, bertsoaren bizitokia, eta ideia honek Bertsozale Elkarteak egindako adierazpen bat 

dela azpimarratzen du. Bertso-eskolak bertsozaletasuna bultzatzeko lekuak dira 

(Siadeco, 1995). Xabi Paya “De repente… bertsoa!” jardunaldien harira esandakoa bide 

beretik doa: "Bertso-eskola? Herri batean bertsolariak eta bertsozaleak sortzeko xedea 

duen ente autonomoa" (2000: 20). Esan daiteke, orduan, bertso-eskolak bertsozaleak 

sortzeko lekuak direla. Manex Agirreren hitzak (2000) berriro gure eginez bertso-eskola 

herri, hiri edo auzo bateko bertso-mugimendua dinamizatzen eta elikatzen duen lekua 

da. Ildo honetan, Larrañagak (2013) Jolas Sakona tesian adierazten du toki horien 

bitartez sozializazio sarea landu dela eta gizarte harremanak garatu direla komunitate 

bakoitzeko partaidetza sustatuz. Bertso-eskolak, azken batean, bizi-eskolak dira.  

5.1.2.Bertso-eskolen helburua 

Iñaki Eizmendik, "Basarri"k, bertsolaritzaren helburua zehaztu zuen, honelako 

ikuspegia emanaz: 

Bertsolariak sortzen baiño lenago, euskal giroa ta erri-giroa sortzen 

alegindu bear degu; bertso-zaletasuna sortzen, alegia. Arretaz entzuten dionik 

ezpadu, bertsolaria bereala mututuko da. (1984: 169 ). 

Baina bertso-eskolen helburuan zentratuz, eztabaida anitzak egon dira. Bertso eskolen 

hastapenetan, Bertso Eskolen helburua euskarari lotuagoa zen bertsoari berari baino. 

Fito Rodriguezek (1988) Bertsolaritza eta Eskola tesian lehenengo bertso eskolei buruz 

ikertzen du eta bertan eskola horien datu batzuk jaso zituen. Horien artean, lehenengo 

bertso eskolak batez ere euskaldun giro bat sortzeko eta euskara sakontzeko sortu zirela  

baieztatzen du. Beste aditu batzuen esanetan, ordea, garai bateko bertso-eskolak bertso 

fabrikak ziren, izan ere, bertsolariak eratzeari ekin zioten. Egun, aditu batzuek 
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sostengatzen dute bertso eskolek bertsozaleak prestatu behar dituztela, batzuek 

bertsolari izatera iritsi nahiko dute eta beste batzuk bertsozale formatuak izango dira. 

Egungo zenbait bertso-eskolen helburuak bertsolariak sortzea da eta bertso-eskolak dira 

bertsozaletasuna ziurtatzeko leku aproposak; bertsozale jakitunak sortzen ditu eta  

(Siadeco, 1995).  

Garai batean, bertsolaria izateko, bertsolari jaio behar zela eta bertsolariak 

berezko dohain bereziak behar zituela pentsatzen zen (Larrañaga, 2013). Basarrik 

Bertsolaritzari Buruz lanean honelako ustea zuen:  

Bertsolariak jaio egin bear dik; bere seillu berezia bear dik. Seillu ori 

ezpadu, berezko ori ezpadu, alperalperrik alegintzea duk" (1984: 99 ). 

Baina 80. hamarkadan Xabier Amurizak "Zu ere bertsolari" liburua eta Joanito 

Dorronsorok, "Bertsotan I" eta "Bertsotan II" argitaratu zituzten eta liburu horietan 

bertsolaritza jorratu zitekeela egiaztatu zuten, bertsolaria egin daiteke (Egaña, 2007) 

Esan daiteke, Amurizak ikuspegi berri hori zabaldu zuela, haren liburuan irakasteko 

lehen baliabideak agertu ziren eta autore honek demostratu zuen bertsolariak bere burua 

landu zezakeela (Larrañaga, 2013). Modu horretan bertsolari jaio beharrekomito horri 

jarri zitzaion bukaera, eta aipatutako lan horiek lagundu zuten bertso-eskolaren 

hasierako bultzadan; bertso-eskolak bertsolaritzaren irakaskuntzan oinarritu ziren. Fito 

Rodriguezek (1988) bere tesian ideia hori defendatu zuen: gauza guztietan bezala, 

bertsoak egiten ikasi da eta ikasten da. Hortik aurrera, ikuspegi hori aldatu eta lan 

horietan oinarritu ziren hurrengo belaunaldietan.  

Larrañagak (2013) dioenez bertso-eskolek bi zeregin izan dituzte, batetik bertsoa 

jorratu eta bestetik pertsona bakoitzaren heziketan funtsa izan, alegia, harremanetan hezi 

eta pertsona izaten irakatsi. Gaur egun, toki horien helburua ez du izan behar 

bertsolariak sortzea, baizik eta bertsozaleak egitea. Egun zenbait gurasok nahi dute bere 

seme-alabak punta-puntako bertsolariak izatea eta arrazoi horrengatik bertso-eskolara 

eramaten dituzte. Ildo honetan, bertso-eskolatik transmititu behar zaie hurrengo ideia: 

modu oso desberdinak daude bertsotan gozatzeko (Siadeco, 1995). Egun, pertsona 

kualifikatuek dihardute bertsolaritzan eta ez bakarrik bertsolariak: antolatzaileak, 

epaileak, sortzaileak, eragileak, gai-jartzaileak, entzuleak eta guztiek osatzen dute 

bertsolaritzaren ekosistema (Sarasua, 2007). Bertso-eskolen funtsezko helburuak izan 

behar du zaletzea eta bertso komunitatea bermatzea hurrengo belaunaldietan. Ildo 

honetan, Jon Sarasuak (Sarasua in Barandiaran, 2011) azpimarratzen du Bertso Eskola 
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hauen garrantzia, akademia izateaz haratagoko bidea urratzen jakin dutelako.  

5.1.3. Lehenengo bertso-eskolak 

Jexux Larrañagak (2013) bertsolaritzaren inguruan eginiko doktore tesian bertso-

eskolen sorrerari leku berezia eskaini zion, eta bere hitzak gure eginez, lehenengo 

bertso-eskola Garrikako bertso-eskola (1958 urtea) izango litzateke, Pedro Ajuriaren 

tabernan sortu zen. Bere esanetan oraindik bertso-eskolen mugimendua ez zen hasi, 

baina sasoi horretan tabernan biltzen ziren zaletasun hori konpartitzeko. Bertsolaritzaren 

transmisioa sagardotegietan eta tabernetan bermatzen hasi zen eta leku horietan zaleak 

eta pasio hori konpartitzen zutenak batzen ziren bertso zaharrak kantatzeko, eta bertso 

horien teknikak ikasteko eta deskubritzeko (Agirreazaldegi et al, 2007). 1960ko data 

bada inportantea, izan ere, bertsogintzaren kaletartzearen, sozializazioaren eta 

teorizazioaren hastapenak orduantxekoak baititugu.  

Zaila da esatea noiz hasi zen zehazki bertso-eskolen mugimendua. Bertso-

eskolak Hego Euskal Herriko puntu ezberdinetan sortu ziren, hain zuzen ere, garai 

bateko gizartearen eskakizunei erantzun bat emateko (Agirrealzadegi eta Goikoetxea, 

2007). 80. hamarkadaren hasieran bertsolaritzak indarra hartu zuen eremu landarrean.  

Bertsolaritzaren aspektu pedagogikoak 80. hamarkadan koka daitezke (Aulestia 

in Armistead eta Zulaika, 2005) . Bertso-eskolen mugimendua 1974-1983 urte bitartean 

sortu zen eta ikastolen sorrerarekin dator bertso-eskolen sorrera, diktadura amaitu 

ondoren. Izan ere, euskara eta euskararen kultura sustatu nahi zen eta bertsolaritza bera 

euskal kulturaren eta hizkuntzaren erreferentea zen eta da gaur egun. Honekin batera, 

ahozko poesia ikastoletan irakasten hasi zen aisialdiko jarduera bezala eta urte haietan 

sortu ziren beste hainbat eta hainbat bertso-eskola. Puntu honetan aipagarria da Leintz 

bailarako Almen ikastola, Patxi Goikoleak, Xanti Iparragirrek eta Juanito Akixuk 

zuzendutakoa. Talde handia zen, bertsoa nola egin eta kantatzen den ikasteari ekin 

zioten (Haranburu eta Iriondo, 1980). Almen Ikastolako lehen bertso eskola hartako 

ikasleen artean, Sarasua anaiak, Felix Iñurrategi, eta beste batzuen artean, Arantzazu 

Loidi bertso-eskoletako lehen emakumea izan zen. Patxi Goikoleak berak bertsolaritza 

irakasten zuen larunbatero, eskolaz kanpoko jarduera bezala. Sasoi horretan, garrantzia 

handia du Basarrik eta Uztapidek eginiko bertso saioak. 125 pertsonarekin hasi ziren eta 

larunbatero hasierako doinuak erakusten zituzten, tabernaz taberna aritzen ziren euren 

kasa eta bat-bateko bertsoak kantatzen zituzten (Larrañaga, 2013). Larrañagak aipatzen 

duen bezala emaitza horri esker bilerak antolatu ziren Ikastolen Elkartean eta hilabete 
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bat pasatu ondoren gaztetxoen txapelketak antolatzen hasi ziren; lehenengo eskolarteko 

txapelketa 1981eko maiatzean kokatzen da.  

Bertso-eskolak sortu eta ugaritu ziren eta horietan lehenetariko bat Santutxuko 

bertso-eskola izan zen, 1979-80 ikasturtearen hasieran Karmelo Ikastolan sortu zen. 

Talde honetako kideak helduen talde bat osatzen zuten,  baina artean esan behar da ez 

zirela bertsozaleak, euskaltzaleak baizik (Elkar Lanean, 1981). 1976-1977 ikasturtean 

hasi ziren euskara ikastaroak antolatzen, Eukaltzaindiako D mailako titulua eskuratzeko 

jarduten zuten. Jose Ramon Etxebarria irakaslea zen eta sasoi horretan irakasleak 

prestatu-beharra ikusten zen (Elkar Lanean, 1981). Geroago, eztabaidatu ondoren, 

Literatura eta Bertsolaritza lantzea aukeratu zuen taldeak, baina azkenean bakarrik 

bertsolaritzan sakontzea erabaki zuten (Elkar Lanean, 1981). Jexux Larragañak bere 

tesian talde honen ardura aipatu zuen: 

Bertsolaritza egungo baldintzetara egokitzeko hiri-bertsolaria sortzearen 

aldeko apustua egingo zuten, beste gizarte mota batetan egokitzeko premiak 

jota baitzegoen orduko bertsolaritza. Euskarak eta bertsolaritzak baserritik 

hirira egin behar zuen jauzi eta kaleko borroka gogorrean aritu (...) 

Bertsolaritza sendotzeko hirietako giroari egokitu beharra nabarmendu zen 

Santutxuko eskolan, “hiri bertsolaria indartu nahi genuke”, hori zen bere 

filosofia (2013: 252). 

Lanean jarri ziren ikastola horretako hamabost lagun eta hainbat egilek proposaturiko 

materialak kontuan izanik, etxean prestatutako bertsoak, arazo teknikoen azterketa 

teorikoa, musika eta lan praktikoa egiten hasi ziren. Ikasturtearen amaieran taldea 

plazaratu zen eta prestatutako bertso horiek aurkeztu zituzten. 

Gerora hezkuntza arautuan lekua izan zuen bertsolaritzak (Armistead et al., 

2005).  Ahozkotasunak izaera formalagoa behar zuen, eta Ikastolen Federazioak adostu 

zuen bertsolaritzari leku bat eskaintzea hezkuntza arautuan. Ildo honetan, Joxerra 

Garziak (2007) "In the School Curriculum" artikuluan, eskolako Curriculumari buruz 

hitz egiten du eta ahozkotasunaren lanketa eskoletan ezinbestekoa dela azpimarratzen 

du. Erabaki honen ondorioz, plan estrategiko bat antolatu behar zuten. Eskolaren 

hainbat ezaugarriak kontuan hartu ziren: eskolen izaera, curriculuma, irakasleen 

prestakuntza, material didaktikoak, antolaketa, helburuak, edukiak eta jardueren 

proposamenak (Larrañaga, 2013). Horretarako inplikatuen formakuntza eta hausnarketa, 

datuen bilketa eta bertso-eskolen ezagutza elementu nagusiak izan ziren. Hortik aurrera, 
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hainbat ikastolan bertsolaritza ikasgai bezala irakasten hasi zen. Fito Rodriguezek 

(1988) burututako Bertsolaritza eta Eskola tesi lanean, bertso-eskoletan sakontzen du 

eta bertan bertso-eskolen ezaugarriak aipatzen ditu, besteak beste, bertso-eskolen 

kokapena, sorrera, arduradunak eta eskola batzuen metodologia. Gure lanerako, taula 

batean sartu ditugu tesi horrek eskaintzen dituen datu batzuk, interes handikoak direnak: 

 

Taula 5.1. Bertso Eskolen kokapena, sorrera eta arduradunak.  

Eskola 
Bertsolaritzaren irakaskuntza 

(urtea) 
Arduradunak 

Amurrioko eskola 

 
1983 

-Serapio Lopez 

-Josu Aldama 

Araiako eskola 

 
1982 

-Udako Euskal 

Unibertsitatea  

Aramaioko eskola  1983 
-Izarne Zelaia  

-Jon Andoni Axpe.  

Gasteizko bertso-eskola  1982 
-Abel Enbeita 

-Xabier Riko 

Laudio bertso-eskola  1982 

-Abel Enbeita 

-Trino Azkoitia 

-Juanjo Respalditza 

-Peli Pagazartuondua 

Durangoko Kurutziaga ikastola  

 
1984 -Jon Lopategi 

Galdakaoko bertso-eskola  

 
1984-1985 -Kepa Urrutikoetxea 
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Galdakaoko Eguzkibegi ikastola 1984 -Eguzkibegi ikastola 

Gallartako Etorkizuna ikastola 1984-1985 
-Manuel Roy 

-Jon Lopategi 

Gernikako San Fidel Ikastola 1983-1984 

-Bizkaiko ikastolako 

bertso-saila. 

-Jon Lopategi 

Lekeitioko R.M Azkue ikastola 1986 

-Manu Ziluaga 

-Jose Antonio Aranburu 

-Altzelai 

Ondarroako Zubi Zahar ikastola 

 
1984-1985 -Jon Lopategi 

Zornotzako Lauaxeta ikastola 1984-1985 
-Sabin Barruetabeña 

-Jon Lopategi 

Bergarako Aranzadi ikastola  1984 
-Aitor Aginalgalde 

-Koldo Alberdi 

Donostiako Amassorrain bertso-

eskola 
1984 -Josu Zelaia 

Donostiako Ibai bertso-eskola 

 
1982 -Josu Zelaia 

Donostiako Intxaurrondo bertso-

eskola 
1986-1987 -Josu Zelaia 

Donostiako Zurriola bertso-eskola 1985-1986 -Josu Zelaia 

Eibarko J.M Mogel ikastola  1983-1984 
-Goi zikloko euskarazko 

irakasleak 
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Elgoibarko San Bartolome ikastola 

("Elgoibarko Izarra" kultur 

elkartearen lokaletan) 

1961 
-Anjel Ugarteburu 

-Daniel Legorburu  

Goierriko bertso-eskola 1982 

-Joxe Mari Barandiaran 

-Manolo Gorospe 

-Pedro Irastorza 

-Mikel Mendizabal 

-Xanti Garmendia 

Hernaniko Langile ikastola 1984-1985 
- J.J. Uria 

-Anatx Mujika 

Irungo Txingudi ikastola 

 
1982-1983 -Jesus Mari Mendizabal 

Oiartzungo Haurtzaro bertso-eskola 1980-1981 
-Kontxi Begiristain 

-Antton Cazabon 

Tolosako Laskorain ikastola 1982 

-Euskara ematen dutenak 

eta bertsolari batzuen 

laguntza.  

Usurbilgo Udarregi ikastola 

 
1983 -Arantzazu Aranburu 

Zarautzko Salbatore Mitxelena 

ikastola 
1972 -Arantxa 

Zumarraga-Urretxuko bertso-eskola 1986 
-Juan Luis Bidarte 

-Juanjo Sagastibeltza 

Bera Bidasoako eskola 1985 
-Joxe Fermin Argiñarena 

-Mikel Taberna 
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Iruñeko eskola, Zaldiko Maldiko 1985 
-Bernardo Azpillaga 

-Lontxo Aburuza 

Angeluko bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Piarren Sein 

-Xanti Iparragirre 

Arrangoitzeko bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Kristina Etxeleku 

-Xanti Iparragirre 

Azkaineko bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Mixel Jorajuria 

-Xanti Iparragirre 

Donibane-Garaziko bertso-eskola 1984-1985 

-Ana Mari Alfaro 

-Ani Hobiague 

-Santos Beloki 

Donibane- Lohitzuneko bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Ottabi Irigoien 

-Xanti Iparragirre 

Hazparneko bertso-eskola 1985-1986 

-Janine Urruty 

-Mayi Barbier 

-Santos Beloki 

Hendaiako bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Bernadete Berha 

-Arzallus bertsolaria 

Kanboko bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Gillermo Etxeberria 

-Xanti Iparragirre 

Mauleko bertso-eskola 1986-1987 

-Odette Mohorade 

-Pantxika Duperou 

-Santos Beloki  
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Sarako bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Ana Mari Olaso 

- Jexux Arzallus  

Senpereko bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Mari Jose Berroeta 

-Xanti Iparragirre 

Urruñako bertso-eskola Ez du aipatzen.  - Arzallus bertsolaria 

Uztaritzeko bertso-eskola Ez du aipatzen.  
-Terexa Arbelaitz 

-Xanti Iparragirre 

 

Taula honetan ikus daiteken bezala, Euskal Herriko toki askotan sortu ziren bertso 

eskolak eta hainbat ikastolan bermatu zen bertsolaritzaren irakaskuntza. Fito 

Rodriguezen (1988) lanaren arabera, eskola guztiak taldeka antolatzen zituzten ikasleek, 

hainbat saio egiten ziren eta eskolako jarduerak eta eskolaz kanpokoak leku berean 

egiten ziren. 

Beste aldetik, Rodriguezek (1998) Bertso Eskola batzuen metodologiari 

erreparatu zien, ikerketa horretan eskola bakoitzak eskuragarri zuen berariazko 

informazioa. Lan horren emaitzetan ikus daiteke eskolen metodologia oso antzekoa zela 

eta bertso idatzia zela gehien lantzen zena. Bertso Eskolak bertsoaren alde teknikoari eta 

bertsolaritzaren historiari inportantzia ematen zioten. Hortaz, eskola gehienetan bertso 

zaharrak ikasteari ekiten zioten, bertsoak entzun eta abesten ikasi zuten, doinu berriak 

ezagutuz. Behin pauso hori emanda, teoriari garrantzia eman, bertso tipologia ezagutu 

eta askotan bertso neurriak aztertzen zituzten (kopla txikia, zortziko txikia, kopla 

handia). Beste eskola batzuetan, ordea, koplak idatzi eta kantatzen zituzten; 

ahozkotasunaren lanketan oinarritzen ziren. Materialei dagokionez, aipagarriak ziren, 

besteak beste, Amurizaren "Zu ere Bertsolari", "Hitzaren Kirol nazionala", "Hiztegi 

errimatua", Dorronsororen "Bertsotan I eta II" eta Mikel Mendizabalaren "Bertsolaritza 

saioka" "Bapaterako jarriak" eta "Ahozkotasuna"11.  

                                                            
11 

  http://www.argia.eus/bertso‐eskolak/metodologia  2016ko martxoan kontsultatua.  
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Bertso-eskolen mugimenduaren ondoren, ikerketa honen txostenean behin baino 

gehiagotan esan den moduan, berraipatu behar da Bertsozale Elkartearen sorrera  

1987ko Ekainaren 18an izan zela  (Agirreazaldegi, et al. 2007; Armistead et al., 2005). 

Sarasuaren esanetan (2007) Bertsozale Elkartea klabe garrantzitsua izan da 

bertsolaritzan eman diren aurrerapenetan eta hainbat ekimen proposatu dira elkartetik: 

Dokumentazio Zentroa, ikerketak, lehiaketak, jarduerak eta programak. Bertsozale 

Elkartearen zeregina bertsolaritzaren transmisioa bermatzea izan da, hortaz lehentasuna 

eman dio bertso-eskolei (Agirrealzadegi et al, 2007). Elkarte honek ahaleginak egin ditu 

bertsolaritzaren irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan: materialen sorkuntza, irakasleen 

formakuntza eta bertso-eskolen komunikazio sareak mantentzeari. Bertsozale Elkarteak, 

eragile guztiekin batera, bertsolaritza zaindu, sustatu, ikertu eta bere transmisioa eta 

etorkizuna bermatzea du helburu12. 2006. urtean ia 1800 bazkide zeuden Bertsozale 

Elkartean (Sarasua, 2007).  

5.1.4.Gaur egungo bertso-eskolak 

Bertso-eskolen mugimendua 80. hamarkadan sortu zen, arestian esan lez, eta gaur arte 

garatuz joan da. Bertso-eskolek funtsezko aurrerapenak egin dituzte pedagogia 

esparruan eta ehundaka haur eta gazte batu ohi ditu bertsoaren bizilekuak, baita heldu, 

eragile, irakasle, guraso edota bertsozale ere.  

Egungo Bertso Eskolek helburu anitzak dituzte: batzuek bertsolariak prestatzen 

eta formatzen dute, beste batzuek, ordea, izaera informalagoa dute. Arkaitz Goikoetxeak 

eta Ainhoa Agirreazaldegik (2007) adierazten duten bezala egungo Bertso Eskolen 

kanpoko profilak ez du aldaketarik izan azken 25 urteetan. Sorreratik 25 urtera, 90 

Bertso Eskola baino gehiago daude Euskal Herrian. Egileek bertso-eskolen datu 

kuantitatiboak eskaini zituzten 2007an. Taula batean oinarrituta, mutilen eta nesken 

kopurua alderatu zuten lurraldeka: 

 

                                                            
12  http://www.bertsozale.eus/eu/elkartea/bertsozale‐elkartea 2016ko martxoan kontsultatua.  
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Taula 5.2. Mutilen eta nesken kopurua Bertso Eskoletan (2007) 

 Araba Bizkaia  Gipuzkoa  Nafarroa  Lapurdi Nafarroa 

beherea  

Zuberoa

Bertso-

eskolak 

5 15 45 20 6 1 2 

Mutilak 13 

 

75 235 74 22 8 11 

Neskak  17 

 

39 186 83 32 1 0 

 

Ikus daitekeen bezala, hainbat bertso-eskola zeuden 2007an Euskal Herrian. Ikasle 

kopuruari dagokionez, urteak pasatu ahala ikasleen kopurua hazi da bertso-eskoletan 

(796 ikasle), eta pixkanaka-pixkanaka bertan diharduten neska eta mutilen kopurua oso 

antzekoa da, nesken kasuan %45 eta mutilen portzentaia %55 (2007).  

Gero eta ugariagoak dira Bertso Eskolak eta egun, hainbat aukera daude 

bertsolaritza lantzeko. Izaera diferenteko Bertso Eskolak daude: haurren, gazteen eta 

helduen taldeak antolatzen dituzten tokiak, bai eta irakaslearekin edo gabe jarduten 

dutenak ere. Bat-bateko edo idatzizko bertsoak lantzen dira. Metodologiari dagokionez, 

Bertsozale Elkartearen esanetan,  Bertso Eskola askok izaera beregaina dute; beste asko 

Bertsozale Elkarteak bultzatzen ditu; eta  beste batzuk erakunde edo elkarteek 

kudeatzen dituzte Bertso Eskolak13. Larrañagaren esanetan (2013) Bertso Eskolen 

metodologia hizkuntzaren jolasetik giza balio eta gaitasun pertsonalak eta sozialak 

garatzeko harreman gunera igaro da. Zentzu honetan, egileak adierazten du kultura 

sustatzeko toki egokiak direla Bertso Eskolak.  

Bertso Eskolei dagokienez, Jolas Sakona tesian emandako datu batzuen arabera, 

2011. urtean 130 herritan kokatzen ziren bertso-eskolak (Larrañaga, 2013). Bertsozale 

Elkarteak Bertso Eskolei buruzko mapa digital bat eskaintzen du web orrialdean eta 

Euskal Herri osoan kokatzen direla ikus daitke bertan. Araban, 15 bertso eskola daude 

eta hurrengo herrialdetan kokatzen dira: Agurain, Aiaraldea, Amurrio, Araia, Aramaio, 

Gasteiz, Izarra, Laudio, Arabako Lautada, Legutio, Arraia- Maeztu, Murgia, Oion, 

                                                            
13 

   http://www.bertsozale.eus/eu/bertso‐eskola 2016ko otsailean kontsultatua  
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Zalduondo eta Zigoitia. Bizkaian, aldiz, 28 Bertso Eskolak daude:  Abadiño, Algorta, 

Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Bermeo, Berriz, Bilbo, Derio, Durango, 

Enkarterri, Galdakao, Gernika-Lumo, Gordexola, Igorre, Larrabetzu, Lekeitio, Markina-

Xemein, Mungia, Natxitua, Ondarroa, Orozko, Portugalete, Santurtzi, Sopuerta, 

Trapagaran, Zalla eta Zornotza. 

Argazki 6.1. Bertso Eskolen mapa14 

 

  

Gipuzkoa aldean, berriz, hainbat tokitan topatzen dira: Aizarnazabal, Alegia, Amezketa, 

Andoain, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Asteasu, Astigarraga, Ataun, Azkoitia, 

Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Donostia, Eibar, Elgoibar, Azpeitia, Errenteria, 

Errezil, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Getaria, Goierri, Hernani, Hondarribia, Irun, Itziar, 

Larraul, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Lizartza, Mutriku, Oiartzun, Ordizia, 

Orio, Oñati, Pasaia, Soraluze, Tolosa, Urnieta, Usurbil, Villabona, Zaldibia, Zarautz, 

Zestoa, Zizurkil, Zumaia, Zumarraga eta Urretxu. Lapurdin Angelu, Baiona, Donibane 

Lohitzune, Hazparne, Hendaia, Kanbo, Miarritze, Sara, Urruña eta Uztaritzeko Bertso 

Eskolak daude. Nafarroa aldean hainbat Bertso Eskolak daude hurrengo herrietan: 

                                                            
14 

   http://www.bertso‐eskolak.eus/mapa/ 2016ko otsailean kontsultatua.  
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Altsasu, Arbizu, Barañain, Baztan, Bera, Bortziriak, Doneztebe, Iruñea, Iruñerria, 

Larraun, Leitza, Lekunberri, Lesaka, Lizarra, Txantrea eta Uharten. Nafarroa Beherean, 

aldiz, Donapaleu, Larzabale, Oitzaize eta Oztibarreko Bertso Eskolak aurki ditzakegu. 

Bukatzeko, Zuberoa aldean Mauleko eta Sohütako herrietan daude Bertso Eskolak.   

Lehen aipatu den bezala, bertsolaritzak hezkuntza arautuan lekua izan du eta 

egun bertsoaren irakaskuntza 374 ikastetxetan lantzen da Bertsozaleen Elkartearen 

eskutik; 36 irakasle dihardute hortan (Larrañaga 2013). Bertsolaritzari lekua eskaini 

zaio hezkuntza arautuan, ez ikasgai bezala, baizik eta berezko eduki  gisa Hizkuntza eta 

Literaturaren irakasgaian, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan hain zuzen 

(Armistead et al., 2005; Sarasua, 2007). Bi motatako hezi-praktika dauzkagu, hau da, 

bertsolaritza lantzeko bi esparru daude. Alde batetik, guztiz eskolaz kanpokoak, eta 

bestetik, eskolako ordutegian erabat sarturik daudenak. Honela, hainbat ikastolan 

ahozko poesiari garrantzia eman zaio, hezkuntza arautuan nahiz eskolaz kanpoko 

jarduera bezala. 2011-2012 ikasturtean akordio bat sinatu zuten Bertsozale Elkarteak eta 

Ikastolen Elkarteak, bertsolaritzari Euskal ikastolen Curriculumean dagozkion esparruak 

zehaztuz. Landutako puntu horien artean, eskolarteko txapelketen antolakuntza eta bat-

bateko taldeen sustapena zeuden (Larrañaga, 2013). Autore honek hezkuntza arautuko 

kopuru batzuk eskaini zituen bere tesian: 2011 urtean 20.270 ikaslek lantzen zuten 

bertsolaritza  eskolan: 

 

Taula 5.3. Ikasleen kopurua hezkuntza arautuan (2011).  

Eskualdea Ikastetxeak Ikasleak 

Araba 

 

41 2060 

Bizkaia 156 

 

7000 

Gipuzkoa 125 

 

9400 

Nafarroa 33 

 

1200 

Ipar Euskal Herria 30 990 
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Aipatu dugun bezala, bertso-eskolak toki garrantzitsuak dira ahozko poesia lantzeko, 

baina bertso eskolaren antolakuntzan saio informalagoak ere badaude bertsolaritza 

aisialdiko jarduera bezala bizitzeko (Armistead et al., 2013), zaleen eta koadrilen artean 

antolatzen direnak. Ahozkotasunak leku berriak konkistatu ditu euskal gizartean; 

hainbat ekimen eta bertso formato desberdin sortu dira, gizartearen eskakizunetara 

egokitzen direnak. Bertso eskoletan ohikoak dira saio espezializatuak. Larrañagak 

(2013) leku bat eskaini zion formato berri horiei bere tesian eta azaltzen ditu saio horien 

ezaugarriak. Alde batetik sariketak bereizi daitezke, sari horiek elkarteek eta udalek 

sustatzen dituzte eta hortxe ditugu, besteak beste, BBK (Bizkaia) Osinalde (Gipuzkoa), 

Berriatua (Bizkaia), Xalto (Nafarroa), eta  Xenpelar (Gipuzkoa).  

Lehiaketak alde batera utzita, bertsoaren modernizazioaren haritik datozen 

zenbait ekintza esperimental aipatu beharrean gaude. Bertso tramak adibidez, 

bertsolaritzaren beste ekitaldi bat dira eta gai jartzaileek jarritako gai bati segika 

bertsolariek eta gai jartzaileak istorio bat moldatuko dute, narrazio bat garatuko dute eta 

bide desberdinak har ditzakete. Bertso Jazza beste saio esperimental berezi bat da eta 

bertsoaren hitzak nahiz jazzaren musika inprobisatzen dira. Aldi berean egiten da bat-

batekotasun hori eta gai jartzaileek jartzen dituzte gaiak. Bertso tranpak bi kultur 

adierazpen elkartzen ditu: bertsolaritza eta antzerkia hain zuzen, eta parte-hartzaileak 

antzezlea eta bertsolaria izaten dira. Azken urteetan bertso rapa gazteen artean egindako 

emanaldi sonatua da eta bertan rapa eta bertsoa konbinatzen dira. Gainera, oso ohikoak 

dira emanaldi bereziak, bertso-kantaldiak eta beste hainbat saio.  

Ildo honetan, ezinbestekoa da egungo txapelketen garrantzia azpimarratzea. 

Horrekin batera, txapelketetan bertsolariez gain, bertsolaritzaren sistemak orohar  parte 

hartzen du: komunikazio taldea, antolaketa taldea, epaileak eta gai-jartzaileak. Puntu 

honetan, laburki komentatuko dugu talde bakoitzaren eginbeharra. Komunikazio 

taldeari dagokionez, eragile guztien funtzionamenduaz arduratzen da eta talde honen 

beste helburu garrantzitsua da transmisioan egin den lana erakustea. Antolatzaileen lana, 

berriz, Txapelketa Nagusiaren eta herrialdeko txapelketen antolakuntza da eta  

garrantzitsua da talde honen lana, informazio guztia aurretik jakinarazi behar dietelako 

eragile guztiei. Epaileen taldea dago txapelketen sisteman eta bertsolarien lana 

ebaluatzen dute, besteak beste: bertsokera  eta estilo ezberdinak. Bukatzeko, gai-

jartzaileen lana ezinbestekoa da bat-batekotasuna lantzeko. Txapelketei dagokionez, 
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gaiak jartzeak lan handia eskatzen du, eta aldez aurretik ebaluatu behar dute gaiak 

egokiak edo desegokiak diren txapelketaren fase bakoitzerako.  

Gaur egun, 2400 bazkide15 eta beste 70 lagun inguruk dihardute egunero elkarte 

honen bueltan, bertsoaren arrimuan. Arlote lana izatetik, euskal kulturan oso jarduera 

inportantea eta zentrala bihurtu den eginkizun honek milaka lagun biltzen ditu urtero 

bertso jardunetara; zientoka Bertso Eskola eta udaleku asko dinamizatzen ditu.  

5.1.5.Bertso Eskolak eta Generoa  

Bertso-eskolen sorrerarekin eta euskal gizartean emandako aldaketen ondorioz, 

bertsolaritzaren eremu publikoan emakumeen presentzia etengabe handitzen ari da 

azken 15 urteotan (Erkiaga, 2008: 2). Gai honen harira, generoa bertsoaren munduan 

lantzeko ekimenak sortu dira, genero ikuspegia eta feminismoa txertatzeko. Puntu 

honetan, Bertsozale Elkarteko Genero Taldeak protagonismo handia hartu du, 

topaketak, sareak eta udalekuetako lantaldea sortu dituelako beste gauza batzuem 

artean. Talde honek giro ona bultzatu, material didaktikoak eta ikerketak sustatu, eta 

formazioaz eta sustapenaz arduratzen da.  

Txapelketetan eta oholtzan oraindik emakumeen portzentaia gizonekin 

alderatuta baxua bada ere, %20 edo %30, (Zinkunegi, 2015), Bertso Eskoletan 

diharduten neska eta mutilen kopurua oso antzekoa da, eta batzuetan neska gehiago 

dago. Zer gertatzen da, beraz, bertsolari emakumeak plazak egiten hasten direnean? 

Zergatik dira bakan batzuk oholtzara igotzen diren emakumeak? Neskak gustora doaz 

formatzera, baina plaza ez dute bere sentitzen. Uxue Alberdiren ustez (2015) Bertso 

eskolek kideen arteko ikasketa horizontala bermatzen dute; talde txikia, pertenentzia 

eremu segurua izan dira; aisia eta ikasketa uztartzen jakin dute; eta esperimentazioan eta 

iniziazioan babestuak dira. Balidurike, hortaz,  gune hain babestutik ateratakoan eta 

tradizionalki gizonezkoena den espaziora, plazara, salto egiterakoan ikara sentitzea. 

Nagore Soroak, bertso eskolen inguruan diharduela, mutilei erdian jartzen eta 

neskei bazterrean jarri eta txalo jotzen erakusten zaiela dio: “Mutilak espazioa gehien 

hartzen duten lekuan daude, futbolean (…) Patioa haiena da” (Soroa in Gaztelumendi, 

2010: 21). Bertsotan aritzeko, neskek baino lotsa gutxiago dute mutilek, seguruagoa 

sentitzen dira. Sororaen ustez, Bertso Eskoletan jarrera formazioa eman beharko 

                                                            
15  http://www.bertsozale.eus/es/asociacion/que‐es‐la‐asociacion‐de‐amigos‐del‐bertsolarismo 
2016ko martxoan kontsultatua.  
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litzateke “Eta ez hainbeste Bertso Eskolako unitate-didaktiko bat nola osatu behar den. 

Gaitasuna eduki beharko genuke, irakasle gisa, ikusteko ume bakoitza non dagoen eta 

zertan lagundu lekiokeen” (Soroa in Gaztelumendi, 2010: 31). 

Bertso Eskoletatik oholtzara ez joatearen arrazoiak anitzak izan arren, Soroak 

beldurra aipatzen du. Hor nesken adibidea oso argia da. “Orain aldatzen ariko da, baina 

Bertso Eskoletan hainbeste neska aritu eta gero plazan zein gutxi ari diren ikustea… 

Zertan huts egin dugu hor bidean?” (Soroa in Gaztelumendi, 2010). Askotan oso 

motibatuta egoten direla dio Soroak, baina gero zerbait gertatzen dela. “Ez dugu asmatu 

laguntzen. Horrek psikologiarekin zerikusia dauka: segurtasunik ez edukitzea, edota 

eredua modu batekoa izatea, askotan lanean hasteko zer bide aukeratu ezinik zabiltza” 

(Soroa in Gaztelumendi, 2010: 31). Bertsolaritzak bere bidea egin du, bere prehistoria 

izan du eta modernizatzean medio masifikatu egin da. Emakume bertsolariak ikusgarri 

bihurtu dira eta txapela janzten hasi dira, horiek gogoan,  honakoak dira gure xedeak. 

5.2.Helburuak 

Esan bezala bertso eskola berdintasunerako gunea da egun. Baina oholtzarako saltoan 

berriz gizonezkoen kopurua askoz ere altuagoa da eta horren arrazoia ezagutzea dugu 

helburu. 

-Nolakoa da egungo bertso eskoletako metodologia? 

-Egun bertso-eskolen ezaugarriak zeintzuk dira?  

-Zeintzuk dira uztearen arrazoiak? 

-Zeintzuk bertsoarekin jarraitzeko arrazoiak? 

5.3.Metodoa 

Ezagutu nahi ziren datuak aurreikusita eta ikerketaren atal honen nondik norakoa 

zehaztuta, elkarrizketa sakonak egitea proposatu zen eta erraminta hau metodo 

kualitatiboaren barnean kokatzen da. Metodo honetan ezinbestekoa da 

elkarrizketatzaileen prestakuntza gaiaren inguruan,  elkarrizketa kualitatiboa oso bide 

zuzena da pertsonek mundua nola esperimentatzen eta ulertzen duten jasotzeko(Kvale, 

2011). Ikerketaren ezaugarriei erreparatuta esan genezake ikerketa naturalistaren baitan 

kokatuta dagoela, ikertu diren pertsonekin batera egin delako, eurekin zuzenean arituz. 

Emakume bertsolarien errealitatea osatzen duten pentsaerak eta sentimentuak bertso-

eskolen inguruan  jsotzea nahi da.  
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5.3.1.Partaideak 

Ikerketa hau bertsolaritzaren testuinguruan garatu da eta bertan 10 emakume bertsolari  

elkarrizketatu dira. Elkarrizketatuak izendatzeko honako kodeak erabili dira. Berts1 

20151112; Berts2 20151119; Berts3 20151201;Berts4 20151201; Berts5 20151203; 

Berts6 20151224; Berts7 20160104; Berts8 20160109; Berts9 20160115; Berts10  

20160131. Elkarrizketa eguna izan da kodea markatzeko irizpidea. 

Elkarrizketatutako emakumeak bertsolariak izateaz gain, bertso-irakasleak eta 

guztiek irabazi dituzte txapelketak, horietako bi txapela jantziak dira, horietako hiru 

finaletara iritsiak, horietako 6 emakume bertsolari 10 urte baino gehiago egon dira 

kantuan, eta horietako 4k 60 bertso-saioatik gora egiten dituzte urtean. 

5.3.2.Informazioa biltzeko erabili diren tresnak 

Informazioa biltzeko erabili diren tresnak honako hauek izan dira: elkarrizketa sakonak, 

haien transkribapena eta ikerlariek hartutako landa-oharrak. Horrela, pertsonen iritzi 

ezberdinak kontrastatu eta hauteman dira; bitartean, iritziak, bizipenak, eta kontraesanak 

jaso direlarik. Kasu honetan bertso-eskolen egoera orokorra eta irakaskuntza eredu 

proposamenak hartu dira kontuan.  

5.3.3.Prozedura 

Informazioaren analisia, landa-lanarekin batera, ikerketaren etapa garrantzitsuenetakoa 

da. Emakume bertsolarien elkarrizketetatik atera izan denez, planteamenduak induktibo 

deduktibo izaera du, alde batetik espero ziren erantzunak aurreikusi direlako 

(deduktiboa) eta bestetik espero ez ziren erantzunak kategoriatan bildu direlako 

(induktiboa), jasotako iritzien esanahiak ezagutzea, aukeratzea, sailkatzea, alderatzea eta 

interpretatzea eskatu duena (Goetz eta Lecompte, 1988). 

Lehen esan bezala, elkarrizketa sakonak burutu dira,. Elkarrizketek modu 

zehatzean deskribatuko dute pertsona elkarrizketatuek sentitzen, pentsatzen eta 

esperimentatzen dutena. Honela, bertso-eskolen esperientzia elkarrizketa sakonen bidez 

jaso ditugu, 10 elkarrizketa hain zuzen.  Elkarrizketatzaile batek elkarrizketak bideratu 

ditu eta beste batek landa oharrak hartzen eta grabatzen aritu da. Beste hirugarren 

ikerlari batek transkripzioak egin ditu informazioaren interpretazioa egite aldera.  

Elkarrizketa sakonetik eskuratutako informazioa sailkatzeko eta antolatzeko, 

sistema kategoriala erabili da. Fenomenoetatik lortutako informazioa kontzeptu nagusi 
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batzuen arabera antolatu da, dimentsioak definituz. Ondoren, eta informazioaren 

arabera, dimentsio horiek ere xehatu dira kontzeptu zehatzagoetan, kategoriak eta 

azpikategoriak definitzeko (Coffey eta Atkinson, 2003; Rodríguez, Gil eta García, 

1996). Sistema kategorialaren bidez, erantzunak antolatu eta ordenatu dira, kategoria-

sistema horren arabera, datuak sailkatu ahal izateko eta esanahiak egituratzeko.  

Ikerketa honetan erabili dugun sistema kategoriala, beste sistema kategorial 

zabalago baten zati esanguratsua da. Lan honen dimentsio nagusia honako hau izan da: 

bertso-eskolak (eskolen egoera orokorra eta irakaskuntza eredu proposamena). 

Dimentsio horren barruan, kategoria batzuk bereizi ditugu: (1) metodologia, (2) ikasle 

tipologia eta (3) irakasleen estiloa. Gainera kategoria horien barnean lehen mailako 

kategoriak eta bigarren mailako kategoriak erabili dira. Dimentsio, kategoria eta 

azpikategoria horiek baliatu ditugu ikertutako subjektuak ikergaian kokatzeko, gaiaz zer 

ezagutzen duten eta nola bizi duten jakiteko. Gaiaren inguruko aurreiritziak, 

esperientzia eta haien buruaren kokapena.  

Erdietsitako datuak NVIVO11ren bidez tratatu ondoren, interpretatu dira eta 

emaitzak aurkeztu ditugu. Bukatzeko, ondorio nagusiak atera dira.  

 

 Taula 5.5. dimentsioa, kategoriak eta azpikategoriak  

Dimentsioa 

 

Kategoria Lehen mailako 

azpikategoria 

Bigarren mailako 

azpikategoria 

Bertso-eskolak 

(eskolen egoera 

orokorra eta 

irakaskuntza eredu 

proposamena) 

   

   

   

Metodologia (erabiltzen 

diren metodoak, bai jaso 

dutena, bai beraiek 

proposatzen dutena) 

Jaso zutena: gaur egun 

irakasle gisa dauden 

emakume irakasleek 

bizi zutena ikasle gisa.  

 

 

 

 

 

 

Egungo emakume 

bertsolariek bertso-

eskoletan erabiltzen 

Estrategia pedagogikoak.

Irakasteko moduak 

Baliabide materialak eta 
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duten metodologia. didaktikoak 

Metodologiaren alderdi 

berriena: aspektu sozio-

emozionalen zaintza 

Emakumeak bereziki 

ahalduntzearen garrantzia 

Ikasle tipologia    

Irakaslearen estiloa (Marka 

pertsonalak. 

Komunikatzeko gaitasuna. 

Motibatzeko trebetasuna. 

Inplikazioa. 

  

 

5.4.Emaitzak 

5.4.1. Bertso-eskolen metodología: ikasle zirela jaso zutena. 

Hasierako bertso-eskoletan garrantzitsuena zen bertsolariak sortzea. Oholtzan plaza 

gizonek jarritako kulturari eustea, emozioen lanketari kasu askorik egin gabe.. 

 Espazioari dagokioenez egoera ez da asko aldatu aipatzen dutenez, gela batean 

biltzen zirelako, gelako baldintzetan aldatu den gauza bakarra teknologia berrien 

erabilpena izan da.  

Ni hasi nintzen 13 urterekin edo horrela, badira 25 urte. Orduan han 

elkartzen ginenean gela txiki bat zen, arbel batekin, hori ez da gehiegi aldatu 

gaur egun. Bueno teknologia daukagu eta pantailak eta. Baina orduan 

papera...karpeta bat eramaten genuela bai. Baina han bertsolaria izatea edo 

bertsoak egitera joaten ginen, bertsotan ikastera. (Berts8 20160109)  

Horietako batzuk oso goiz hasi ziren bertso-eskoletan, seriotasun horretan giroa ez 

zegoen prestatua txikienentzako.  

Bai 8 urterekin hasi nahi genuen nik eta nire lagun batek baina ez ziguten 

utzi. 9 urterekin txikiegiak ginelako eta 9 urterekin Karlosekin. Ez dut ondo 

gogoratzen baina egongo ginen 5 bat edo, 6 bat edo klasean, eta egia esan gu 

oso pozik joaten ginen, oso oso pozik joaten ginen. (Berts5 20151203) 
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Hasi berrien artean metodo arrunta zen errepikapenak egitea, bertsoa buruz ikasi, eta 

behin eta berriro errepikatzea. 

Guk egiten genuen batez ere bertsoa buruz ikasi edo bertso doinuak 

kantatu, liburutikan pentsatzen dut Bertso ostatu eta horiek erabiliko genituela. 

(Berts4 20151201) 

Bat-batekotasuna menderatzea bezain garrantzitsua zen oholtza gainean ematen zen 

itxura,  gorputz jarrerak horretaz hitz egin behar zuen. 

Paparra atera eta kantatu. Eta guk alde horretatik eta egiten genuen hori. 

Juanjo zen orduan gure irakaslea eta Juanjok jartzen zizkigun gaiak eta kantatu. 

(Berts9 20160115) 

Ez da kasualitatea emakumeek hasieran ematen zuten irudia nahiko maskulinoa izatea, 

zeuden eredu guztiak maskulinoak ziren, eta eredura egokitu beharrean zeunden. 

Orduan, gure idoloak orduan zeintzuk geneuzkan ispilu aurrean jartzeko, 

bageneuzkan Euzkitze, Sarasua, Lizaso, Egaña, bai? Joxe Agirre bat, Lazkano 

bat, esan nahi dut denak gizonezkoak eta nolako gizonezkoak gainera,  arranke 

haundikoak, ausartak.... Orduan klaro zuk hori ikusten duzu bertsolaritzan nahi 

baldin baduzu, holakoa izan behar duzula iruditzen zaizu. Nire ustez ez da 

kasualidadea, hasieran geunden neska denak izatea pixka bat, ez zait gustatzen 

terminologia hau baino estereotipo maskulino geneukanak. (Berts8 20160109)  

Panorama honekin emozioen kudeaketa lantzeak ez zuen zentzu handirik indarraren 

itxura eman behar bazen emozioak ezkutatu behar ziren, ez zen kontuan hartzeko 

moduko esparru bat. 

Emozioen kudeaketa, desde luego ez, hori oso berria da. Gaur egun 

sinistu nahi dut bertso-eskoletan egiten dela. Garai hartan emozioak ezkutatu 

beharreko zerbait ziren, nire bertso-eskolan eta Euskal Herriko guztietan 

seguraski. (Berts9 20160115) 

Nonbaiten bertsolariek kritika bat egiten badiote jasotakoari eredu bakarra egotearena 

da, hori zen eredu horrek zuen akats nagusia, faktore pedagogikoak kontuan ez izatea, 

metodoa zorrotzegia izatea, jolas gutxiegi egitea, eta  abar.  

Nik uste dut pedagogian tresna horrek "fallatzen" zuela ez? Eredu guztiak 

eman behar dira gero sortze prozesu bat idazteko? Eta igual “hala, egin bertso 
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bat” eta bai, doinu hau eta egin bertso bat. Eta orduan pixka bat tarte bat dago 

ez? Errimak ez badauzkat eta zer esan ere adin horretan eta agian gehiegi 

eskatzen zela? Eta agian gutxi egiten genuen haurtzaroan bapateko jolas 

hortatikan. Agian nahikoa da, ez duzu bertsoa egin beharrik baina hitz bateri 

errima bat bilatzea ja da jolas bat atseginagoa 16 bertso buruz ikastea baino. 

Eta agian praktikoagoa ere bai. (Berts4 20151201)  

Eraginkortasuna bilatzen zen, bertsogintza lantzea, bertsoak modu egokian ateratzea, 

hala ezinbestekoa zen bertsoegile hoberenen artean aukeraketak egitea, eta horrekin 

batera bazterketak zetozen. Gazteen artean egoera desegokiak sortzen ziren eta 

hainbatek bertsolaritza uztea eragiten zuen. 

… nik badakidana da askotan gu ez ginela ondo sentitzen aukeratuak bat 

edo bi zirenean, eta besteok kanpoan gelditzen ginenean. Orduan ba batzutan 

egiten dituzu gauzak “por eliminación” ez? Hau da egin nahi  ez dudana, 

orduan egingo dut beste hau. Funtzionatuko du? Nik transmititu nahi dudana 

transmitituko dut? Ba igual ez, baina saiatu naiteke. (Berts3 20151201).  

5.4.2. Egungo emakume-bertsolariek bertso-eskoletan erabili duten metodologia 

5.4.2.1. Estrategia pedagogikoak 

Bizitako baldintzek eragiten zuten hainbatek bertsolaritza uztea. 

Orduan hor....Esan nahi dut lagun batzuk bere garaian bertsotan ibiltzen 

zirenak eta bertso-eskolan gustora, utzi zuten eskolarteko baten gaizki pasatu 

zuelako, bakarrik. O sea ez zuten ezer jakin nahi igual ez dakit zenbat urtetan 

bertsolaritzari buruz. (Berts10 20160131) 

Gaur egun bertso-eskolak ez dira derrigorrez plazaz plaza ibiliko diren bertsolariak 

sortzeko. Bertso-eskolak sozializazio lekuak ere badira, ume zein gazteentzako, 

aisialdikoak, lagun artean, samurtasunean elkarrekin egoteko.  

Bertso-eskolen helburua zen bertsolariak egitea eta bertsolariak ateratzea. 

Eta nik gaur egun klaseak ematen ditudanean nahi dut bertsozaleak sortzea. Eta 

bertsoa ulertzea eta bertsoaren balorea transmititzea. (Berts5 20151203) 

Bertso-eskolara etortzen dira gustora. Zergatik? Hor daukagulako hitz 

egiteko esparru bat, beste gauza batzuk egiten ditugulako, ez dakit (Berts1 

20151112) 
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Bertso-eskoletara doazenen artean, mutilak eta neskak daude. Baina bat-batean aritzeko 

plazan agertu behar dutenean, oso neskatila gutxik egiten dute aurrera. Zer egiten dute 

bertso-eskoletan tendentzia hori hausteko, urteetako inertziak nagusi direnean oraindik? 

Landu arren, badirudi oraindik plazako giroan ere eragin beharra dagoela: 

Bertso-eskoletan ari da egiten lanketa hori. Gauza da nola aldatu nahi 

duzun hainbeste urtetan gizonentzat eta gizonek egin duten plaza hori. Hor 

dago aldaketa, bertso-eskolatik aldatuta, reziprokoa da. Uste dut gero etxera 

joateko arrazoia hori badela, azkenean plazako arauak, plazako jokoa 

oraindikan oso maskulinoa dela (Berts6 20151224) 

Ez da erraza lantzeko hori. Nik uste dut hor motibazio mailan egin behar 

duzula lan ez? Egin behar dut ridikuloa. Hori da gazteek esaten dutena? Eta 

hori landu behar duzu. Ridikuloa da... gaitasuna izan, eta ez egitera ateratzera, 

hori bai da ridikuloa. [...] Orain egon gara negulekuetan eta DBHn 5 mutiko eta 

20 neska. Horrela da proportzioa. Baina gero jartzen duzu bat-bateko ariketa 

bat eta bost mutil doaz aurrera eta 20 eta piku horietatikan ba 3 edo 4. Horrela 

da, estadistika horrela da (Berts7  20160104) 

Plazako giroaz ari garenez, plazara bat-batean bertsotan egitera zenbat urterekin egin 

behar den jauzia galdetu diegunean, garai bateko zailtasunen berri eman digute eta adina 

atzeratu egin dela dioskue:  

Euskal Herriko [txapelketara] joan behar zen 10 urtekin, 10-14 urte 

bitartean. Eta nik uste dut… Karlosek horri garrantzia ematen zion eta berak 

behar zituen ia 3 pertsona behintzat, 10 urterekin jendaurrean bertsoak egingo 

zutenak ofiziotan eta denetan. Hori idatziz hasita ez da lortzen. Eskerrak, 

bueno, hori beste eztabaida da, baina bueno gaur egun 10-14 urtekoa kendu 

dute, txapelketa hori kendu dute. Eta 14 urtetik hasten da, esaten da txikiegiak 

direla (Berts10 20160131) 

Berehala egiten da hori, pauso hori. Guk eskolartekoarekin eta 16 

urterekin ja (Berts2 20151119) 

Metodologiarekin beti sortzen dira kezkak, klasean jasotako ereduak egokiak izan ez 

direnean batez ere, beste eredu batzuen esplorazioa sortu da.  

Bai, batez ere eskola ordutako ikastaro horretan helburu nagusia zaletzea 

baldin bada ba zaletzeko gauzak egin behar dira, ez urruntzeko gauzak . Eta 
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hor dago erabiltzen duzun ariketak, metodoa, zure jarrera, dena dago pixka bat 

lotua ez? Orduan eurek egiteko moduko, eurek disfrutatzeko moduko ariketak, 

helburuak ere oinarri bat ematea bertsolaritzaren inguruan eta pixka bat hasiera 

horretan hori. Orduan beti, beti ez baina lehendabiziko urte horietan ezik, beti 

uste dut gailendu zaidala nire irakasle papera bertsolari paperarekiko ez? 

(Berts4 20151201). 

Badirudi urteetan irakaslea andrazkoa edo gizonezko izateak ere markatzen duela 

tendentzia bat ikasleak erakartzerakoan, sexu berekoak hain zuzen ere irakaslearen 

erreferentzialtsunagatik, eta horrek bidea markatzen duela berariazko ezaugarriak 

antzematerakoan.  

Aurten 25 ume daude eta 25etik 4 dira mutilak, eta besteak neskak dira. 

Nik uste dut, ostera, Durangoko bertso-eskolan hor mutilak dira dezente 

gehiago. Han irakaslea mutila da eta hemen ni nago. Eta nik uste dut zerikusia 

ere baduela ni kasu honetan neska izateak, ez? Nire burua analizatzea zailago 

egiten zait, baina nire ikasleak ikusten ditut 12-13 urterekin eta uste dut hor 

faktore asko sartzen direla eta bat bada hainbestetan aipatzen den 

perfekzionismoa edo zenbat eskatzen diogun guk geure buruari. Baina uste dut 

inguruak ere eragin handi duela. Nire ikasleak 14 urterekin beste 14 urteko 

neskato batzuk bezain perfekzionistak eta exijenteak izango dira euren artean 

(Berts1 20151112)  

Esku-hartzea egiten dutenean garrantzia handi hartzen du baloreak indartzeak eta 

gatazkak ekiditeak. 

Askotan gauza asko berbalizatzen ditugu ez? Eta ikusten ditudanean 

beraien artean jarrera batzuk, ba talde txikiak sortzen direla, norbait baztertzen 

dutela, hitz egiten dut beraiekin gai horiei buruz. Edo aurkitzen dut bertso sorta 

bat gai horiei buruz edo jartzen ditugu bideoak eta saiatzen naiz bestelako 

balore batzuk transmititzen. Balore horiek transmititzea edo horretaz hitz egitea 

behar den moduan.  (Berts3 20151201) 

“Taldea egiteko” estrategiak erabiltzen dituzte, bere arteko ezagupena hobea izan dadin 

eta konfiantza giro bat sortzeko.   

Guztion artean egiten ditugu bertsoak eta taldean kantatzen ditugu eta 

orduan niretzat talde hori oso inportantea izan zen garai batean. Eta iruditzen 
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zait beraientzat ere izan daitekeela guztiak elkartzea, leku horretara elkarrekin 

joatea, saioak egitea. Gero urduritasun hori konpartitzea, kantatzea eta txaloak 

jotzen dizkizutenean guztiak batera egotea.(Berts3 20151201) 

Batzuen kezka zera da, ea dinamika berak ez ote duen erakartzen gehiago bertsogintza 

baino, hori dela eta sartu dituzte forma berriak, bertso rap modukoak.  

Baina ez dakit ez ote dauden engantxatuagoak talde dinamikara, 

elkartzera, eurek indibidualki bat-batean garatzera baino. Eta hori ere motibatu 

behar da ez? Ez da igual gu gaztetxoak ginenean bezalako larritasunez “benga, 

sortu behar da, sortu behar da”. Baina ezin gara despistatu dispertsio horretan 

ez? Benga talde dinamikak eta elkartu eta bertso rap eta dena hori eta ez  

motibatu... (Berts4 20151201) 

Iruditzen zaie orokorrean hainbat ekintza antolatu behar direla ikasleak motibatzeko. 

Ekintza hauen helburua gehienbat guztion partehartzea eta motibazioa bultzatzea da.  

Nik uste dut horretan ere asmatu dela orain 14 urte arte eskolarteko 

txapelketa, ez da txapelketa, da gehiago erakustaldi bat edo besterik gabe, 

bertso-eskola bakoitzak antolatzen du, ba batzuk bat-bateko bertsoak besteak 

ez, baina ez da puntuatzen. Orduan nik uste dut bide hori dela jorratu behar 

dena edo. Pixka bat denak izatea bertso-eskolan parte eta ez "nire ondokoak 

oso ondo egiten du eta orduan saria lortuko du". Orduan saiatu pixka bat 

elikatzen ekosistema guzti hori. Askotan zaila da, beste esparru guztietan ez da 

horrela. Da "zein da onena?". Orduan zuk hori bertso-eskolan hori pixka bat 

kendu nahi izatea, ez dakit. (Berts10 20160131) 

5.4.2.2. Irakasteko moduak 

Bat-batekotasunera ez da heltzen lan egin gabe, batzuetan buruz ikasitako bertsoa 

kantatzea eskatuko diete ikasleei, beste batzuetan paperean idatzitakoa aurrean izango 

dute. 

... nik 14 urtetik gorakoak ez ditut izan […] ez dute plazan kantatuko. 

Inoiz […] bertso baten hasiera edo horrela kantatuarazi diet, ahal izanez gero 

buruz ikasita. Papera baldin badago ere bueno ez da ezer pasatzen baina 

horretan saiatu naiz, batzuk ikusten ditut oso isilik, orduan saiatzen naiz esaten 

pixkat "jo ba beraientzat ari zara kantatzen", bueno antzerkietan berdina egiten 

da. Baino bai bertsotan egitea helburua bazen baina nik nahiago izan nuen 
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prozesu hori pixkat polikiago ematea ez? Idatziz? Ba idatziz zerbait bai. 

(Berts5 20151203) 

Beste batzuek esaten dute ez dagoela presarik bertsolariak ateratzeko eta bertsoak 

kantatzen hasteko baldin eta konfiantza hartzen badu pertsonak, jolasa bide lagun berdin 

zaie zutik, eserita edo nola botatzen dituzten bertsoak. 

Ni hala ere bat-batekoaren aldekoa banaiz, baina lasaiago, jolasean, eta 

ez baldin bada ateratzen ba berdin dio. Isiltzen baldin bada umea edo bertsotan 

hasi behar baldin badu eta ez baldin bada hasten, ez da ezer pasatzen. […] 

Aurrez onartzen dut "batzuk nahi duzue eserita beste batzuk zutik beste 

batzuk... edozein erara".  (Berts7  20160104) 

Irakasleen artean  asmatutako estrategiak ere erabiltzen dituzte, azken finean, beraiek 

sortutako proposamen didaktikoak dira.  

Guk egurrezko bi mikrofono ditugu... eman zizkidan bere garaian aitak, 

jaisten zirenak eta regulableak eta horrela. Eta egia da bertsotan egiteko nire 

ustez posturarik egokiena zutik dela, baina pauso hori ematerako... nire ustez 

konfiantza bat transmititu behar zaio eta konfidantza hori irabazi behar du 

norberak bere buruarekin. Orduan, ba bai testuinguru horrek noski laguntzen 

duela bertso-eskolan. Jendaurrean jartzen zara. (Berts8 20160109)  

Bueno, gu oso hasieratikan bi oinakin, kantatzeko gai direnean, adibidez 

hemen Lesakan urtero kantatzen dute. Eta hori ja publikoa da. Eta mikrofonoa 

eta horrekin ez? Ariketa oso oso erraza egiten dakitena ez? Baina ja eman 

pauso hori. Gero ia zahar etxeko saiora eramaten ditugu publikoa askoz ere 

berdin zaiona, edo txarrago... (Berts4 20151201) 

5.4.2.3. Baliabide materialak eta didaktikoak 

Tendentzia berriak daude eta asmatutako material horri genero perspektiba gehitu zaio. 

Hala ikusten da ere Bertsozaleen Elkarteak argitaratutako materialetan, gaur egun 

badago sentsibilizazio bat aurretik ez zegoena.  

Eta orain material horiek ja generoari egokituak ere ja bertsolari 

emakumeak azaltzen hasi dira... es ke transmisiotik tiratu, gehien tiratu duten 

bertsolariek kasualitatez ez bada, bueno gehien edo zenbait herrialdetan 
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behintzat ba nik uste Nafarroan edo Araban emakumeak izan dira. Orduan 

klaro ba sentsibilitate hori. Edo izan gara. (Berts2 20151119) 

Generoaren ikuspegitik nik uste dut orain ari dela. Materiala elkartetik 

pasatzen zaie bertso-eskolei eta horretarako ateratzen dira. (Berts2 20151119)  

5.4.2.4 Aspektu emozionalen zaintza. 

Komentatzen dute garai batean emozioen kudeaketari ez zitzaiola inongo garrantzirik 

ematen eta presioarekin ezin zuenak bertsolaritza uzten zuen. Gaur egun bertso-eskolan 

aritzeko aukera gelditzen zaiela behintzat.  

Lehen, gure garaian ez zegoelako beste inor eta norbaitek kantatu behar 

zuen. Baina gaur egun ez zaio pistola bat buruan jartzen ezta? Galdetu egiten 

zaie "nahi duzu kantatu?". Beti animatuko da pixka bat, baina ja ezagutzen 

ditugu ikasleak eta ikusten baldin badugu pertsona horrek gaizki pasatzen 

duela.... baina aparte ondo pasatzen baldin badu bertso-eskolan, pertsona hori 

ez da bertsolaria izango. Ez da bertsolaria izango plazan, jendaurrean. (Berts5 

20151203) 

Eta orain eskola batean hasi naiz sentimenduei buruzko unitate bat 

egiten, aukeratu sentimenduak zerk sortzen du, zertarako balio digu. Eta 

orduan beraien artean hitz egin dezaten. (Berts8 20160109) 

Emozioak kudeatzen jakin beharko zutela argi dago, baina oso gazteak direnean ez da 

erraza izaten, urduri sentitzen baitira, eta hori landu arren ez da erraza aurreikusten 

benetako egoeran egon arte. 

Oso urduri sentitzen dira hasieran, oso urduri, hori ezin zaie kendu. 

Noski, horrek ere erakusten die ere egin behar dutela. Denok sentitu dugu hori 

bertsotan edo ahozko aurkezpen batean. Eta niri hori ez zait txarra iruditzen, 

horrek azken finean eramaten zaitu zure burua "superatzera" edo zure buruari 

gehiago eskatzera. (Berts5 20151203) 

Orokorrean bertsolari guztiek aipatu dute seguritatea eman behar zaiela ikasleei, batzuk 

segurtasuna emateko estrategia ezberdinak erabiltzen dituzte ikasle bakoitzarekin, 

inportantea da seguratsuna transmititzea, baina zailtasunak daude askotan ikasleak 

sentitzen duena ikusteko, hala ere, zaila omen da segurtasuna transmititzea pertsonak 

sentitzen ez badu. 
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Jo ba hori hasteko betikoa da ez? Baina segurtasuna izaten erakutsi behar 

diozu umeari. Eta segurtasuna izaten erakusteko, hasteko ez diozu atakatu 

behar, hasieratik ez? Zerbait gaizki egiten baldin badu eta esaten badiozu "hori 

gaizki egin duzu" hurrengoan agian hori hobeto kantatuko du, baina agian ez 

du halako segurtasunarekin kantatuko. Eta orduan ba beti lagunduz, lagunduz, 

lagunduz, eta gaizki egiten dutenean zuzenduz baina modu "amikal" batean eta 

nik uste dut hori ez dela prozesu motz bat. Hori pixkanaka -pixkanaka 

erakusten da. (Berts5 20151203) 

Neskei altuago kantatzeko eskatzen diet, pixka bat altuago, beraien linean 

baina bueno transmititzeko seguridadea. Fisikoki ere posturak asko 

transmititzen du, eta askotan esaten diet bakoitzak aukeratu behar duela bere 

postura eta seguruenik eskua poltsikoan ez dela guretzako erosoena. Baina […] 

izan daitekeela modu bat zure eskuen dardara tapatzeko. Eta behin dominatzea 

lortzen duzunean zure eskuen dardara jarri ditzakezu nahi duzun lekuan. Baina 

horri ere inportantzia ematen diot ze hori dana kanpotik ikusten da. Eta jendea 

pozik daukatenean entzuleak pozik ikusten dutenean eta ez du izan behar 

kriston bertsoa baizik eta ondo transmititua? (Berts2 20151119) 

Segurtasunarekin batera autokonfiantza hitza agertzen da, bi kontzeptu hauek oso gertu 

daude eta. Hala, batzuetan irakasleari psikologoaren papera egitea tokatzen zaiola 

aipatzen dute batek baino gehiago. Askotan norberarengan sinestea da inportanteena, 

berdin du  pertsona sentikorra bada berak bere buruarengan konfiantza badu. 

Nik uste dut badagoela bertso-eskolan alde bat non psikologoarena egin 

behar duzun, baina bakoitzari beraren izakeratik atera behar diozu bertsolari 

bat. [...] Eta hori oholtzara atera eta seguru edo gustora sentiaraztea. (Berts2 

20151119) 

Zu konturatzea ikasle bakoitzak non “fallatzen” duen.[...]. Orduan oso 

perfekzionistak, orduan bertsotan ondo egiten dute, hizkuntza oso ondo 

landuta. Eta gero ba plazarako lotsa hori bai, orokorrean eduki ditut neskak beti 

bultzaka, bultzaka plazarako “benga, kantatu, joe kapaza zarela, benga ez 

duzula egingo txarto”. Hori atzetik, psikologo papera... (Berts5 20151203) 

Oro har aitortzen dute lanketa emozionala ez dela asko egiten, eta orokorrean mutilek 

lehiaketetara saltoa emateko gogotsuago izaten dira neskak baino.   
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...Egon diren mutilek, bueno orain justo ez, orain daudezenak dira nahiko 

lanzauek. Baina lehen egon zen bat utzi zuena lehen esan dudana, neska batek 

utziko zuen arrazoi beragatik, txarto pasatzen zuela, bisperan ez zuela ondo lo 

egiten eta ni egon nintzen berarekin ordubete konbenzitzen, bertsotan oso ona 

zen, jarraitzeko eta esan nion “pare bat urteko kontua izango da, pixka bat 

rodajea egin arte, nik bebai txarto pasatu nuen. Jarraitu, gainera afizio 

daukazu” . Ba ez, hain txarto pasatu zuen, eta esaten dugu neskak uzten dute, 

ba ez. Mutil batzuek uzten dute. (Berts5 20151203) 

Neska eta mutilen artean izugarrizko aldeak ikusten dira, badirudi gehienetan neskek  

auto-estima baxuagoa dutela, auto-exijentzia, auto-irudia beti ateratzen da kaltetu 

nesken kasuan,  oholtzan jendaurrean egon behar direnean.  

Zuk ikusten duzuna eta berak ikusten duena ez da berdina, garai horretan 

autoestima eraikitzen ari dira. Saiatu esaten "Nik horrela ikusten zaitut" ze 

askotan autoirudia... Adin hortan okerra izaten da, autoexijenteak dira, oso 

autoexijenteak dira ez diote onartzen haien buruari akatsik. Matxakatu egiten 

dira zentzu horretan eta gainera badakite esponitu behar direla eta beti 

pentsatzen dute gaizki egingo dutela edo hobeto egin dezaketela, neskak 

bereziki. Eta mutilei egurra eman behar izaten zaie, mutilak izaten dira "el puto 

amo izango balitz bezala?". Eta igual egiten ari dena da erdipurdiko gauza bat. 

Eta neskei, berriz, esan behar zaie "ez, zuk uste duzu gaizki ari zarela"  (Berts3 

20151201). 

5.4.2.5. Emakumeak bereziki ahalduntzearen garrantzia 

Ahalduntze prozesuan kontzientzia hartzea da eman behar den lehenengo pausoa, 

askotan estereotipoak eta sexuen arteko desberdintasunak oso modu “naturalean” jaso  

dira. 

Ze guk bertso-eskolan gizonen bertsoak bakarrik kantatu izan ditugu. Eta 

ni ere irakasle bezala urte askotan eta garai hartan ez nintzen kontziente, ze 

gainera oso gaztetxo hasi nintzen irakasle lanetan. (Berts9 20160115) 

Lehenengo urratsa emakumeen ikusezintasunaz ohartzea izaten da, hala nola ikustea 

emakumearen irudia zer nolakoa izan den, hauxe da kontzientzia hartzeko bidea.  

Hartzen duzu bertsolaritzaren historia eta dena da gizonen ahotsa. Eta ari 

zara Txirritaren bertsoak kantatzen, Peio Errotarenak, ez dakit zer, eta hor ez 
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dago emakumerik. Eta emakumeak agertzen baldin badira bertso sorta horietan 

dira edo neska zaharrak edo amargatuak edo? Emakumeen ahotsa ez da 

entzuten eta emakumeen presentzia ere oso markatuta. Izan behar dute 

neskatila, ederra, gazte, edo "kortejatzen" dute hori edo bestela amargatu 

batzuk, edo neska batzuk, oso estereotipo markatuak ez? Eta hori transmititzen 

joan gara. (Berts9 20160115) 

Hala ere elkarrizketatutako emakume bakoitzak bere bideak bilatu ditu egoera hori 

gainditzeko eta lotsari aurre egiteko. 

Eta klaro bapatean ari ziren eta nik esan dizut oso lotsatia naizela. 

Kriston lotsa ematen zidan esateak, "nik ez dut sekula bapatean kantatu". 

Esaten nuen "¡que pasa!" ni hemen naiz ni bapatean ez dakidana. Neska, 

gazteena, ez dakit zer. Eta kantatu egin nuen, jarri zen gai bat mundu guztia 

kantatzeko nahi zuen ordenean, eta kantatu egin nuen. Ez esateagatik lotsa 

ematen zidala ba bertso bat bota nuen bapatean. Ez dakit zer esango nuen e, 

baina bueno kantatu nuen eta orduan ba sinistu zuten bapatean egiten nuela eta 

listo. Hortik aurrera ez zen planteatu idatziz egin behar nuenik ere. Orduan izan 

zen prozesu azkarra? (Berts9 20160115) 

Kontzientzia hartzea eta ohartzea da lehenengo pauso eta ondoren eredu berriak 

bilatzea. Urte askotan, emakumeen eredu falta egon da, hala ere saiatu da ahalduntze bat 

sortzen, baina askotan ez da erraza izan. Argi dago jarraitu behar dela sentsibilitate 

feminista garatzen.  

Eta nik hori txertatu nuen nire bertsolaritzaren historiaren transmisioan. 

Gure ikasleei hori betidanik "lehenengo bertsolariak...emakumeak, 

ahozkotasuna....". Gero gauzak izan ziren bezala izan ziren. Nik uste dut 

emakume edo neska bertsolariei balio diela esateko "aber ez naiz bitxo raro 

bat". "Emakume eta bertsolari izan naiteke", "historia hor dago", eta ni saiatzen 

naiz ba bueno ez dute sentitzen ni bezala, errebeldiagatik bertsolaria izatea gaur 

egun uste dut ez dela horregatik, ba badaudelako beste emakume batzuk. Baina 

bai trasmititzen da apur bat ba emakumeak egin behar dugula esfortzu doblea 

askotan, gauza askotan baina egin beharra dagoela. Eta merezi duela eta beste 

batzuentzako bidea zabaltzen ari garela, sentsibilidade feminista hori eduki 

dezaten. (Berts2 20151119) 
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Emakumeen ahalduntze prozesua indartzeko bestelako gaiak garatu behar direla esaten 

digute, eta naturaltasunez hartu behar dela aldarrikatzen du bertsolarietako batek, izan 

ere edozein giza-taldeak hartzen duenean indarra gai berriak sortu behar dira eta. 

Gaia betikoa da ? Gai berriak ateratzen dira, baina hori seguraski hasiko 

balitz 14 urteko ume bat helduekin kantatzen, gai berriak sortuko lituzke ere. 

Orduan talde berri bat sartzen denean gai berriak aportatzen dira eta zaila da 

hain markatuta dagoen eta hain osoa eta beteta dagoen, ba leku batean zaila da 

zerbait berria sartzea. Baina nik uste dut pixkanaka-pixkanaka ari dela, ari dela 

egiten. (Berts5 20151203) 

Egun bestelako gaiak lantzeko iniziatiba bat baino gehiago dago. 

Itsaso Paiak dauzka bertso batzuk ba Begi Umelak, ba kontatzen ditu 

txikitatik berak futbolean ibili nahi zuela, amak esaten ziola ezetz, futbola ez 

zela neskentzako eta horrela. Horrelako gauzak txikiekin, baina behintzat 

pizten hor zeozer, edo galdera batzuk egiten. Eta gero esan duzun Airbag 

horretan, ez bideratzen hainbeste. (Berts10 20160131). 

Kontzientzia hartu bai, ahalduntzen saiatu ere bai, baina zerbait ez da ondo egin edo 

motelegi doa, izan ere emakumeen bertsolaritza-uzteak handiagoak baitira 

gizonezkoenak baino.  

Jausi egiten da bidean jende pilo bat. Esan nahi dut neska guztiak 

orokorrean, mutil gehienak(mutilek jarraitzen dute) bat izan ezik. Hori izaten 

da askotan banakako lanketa bat eskatzen dutenean, lehentasunen artean jartzea 

zure buruari oholtza gainean zu bakarrik, zure sormenarekin eta zure 

autoestimarekin. (Berts2 20151119) 

Nesken autoestima falta izaten da eragin horietako bat, arrunta da emakumek ez ikustea 

bere burua gai gauza askotan, batez ere publikoaren aurrean egin behar diren ekintzetan. 

Bakoitzak lanaren  aurrean zertan den ona esplikatzeko eskatzen diet eta 

batzuk esaten dute "ba ez naiz ezertan ona" neskek hori askotan "ezertan ona".  

Osea esan behar dute "oso ona naiz ez dakit zertan". Eta ni ez naiz ezertan oso 

ona eta orduan neskek askotan esaten dute "gustatzen zait", eta nik " gustatu, ez 

zertan zaren ona" ze egongo dira gauzak oso txarrak bezala ba " ni marrazten 

oso txarra naiz". Eta hor bai adibidez normalean neskei askoz gehio kostatzen 

zaiela esatea " oso ona naiz adibidez eragiketak egiten".(Berts7  20160104) 



5. EMAKUME BERTSOLARIAK IKASLE ETA IRAKASLE BERTSO ESKOLETAN 

146 

Nesken kasuan bereziki, oholtzara pasa daitezen  bultza egin beharra dago, lotsa 

ekiditeko eta aurrera egin dezaten.  

Neskekin nik beti sentitu dut hori beti, bultzaka plazara ateratzeko, 

perfekzionistak edo. Eta lotsa handikoak, txarto gelditzearen...lehen esan 

dudana. “Berdin da, kantatu eta fuera”. Eta nik uste dut hori dela izaera kontu 

bat. Orduan ba badauzela mutil batzuk, ba nesken moduan ba lotsatuko diren 

edo, eta neska batzuk ba igual más echadas para adelante. (Berts5 20151203) 

Urteetan eman diren genero estereotipoen kontra aritzea ez da erraza, inguruan dagoen 

guztia egon daiteke estereotipoekin kutsatuta. 

Gure lana enpoderatzea da neskak eta mutilak bakoitza beren 

ezaugarritan ... denetik gertatzen baitzaigu. Mutil batek gabonetako postalak 

egiten "por qué has cogido el rosa?", tontakeri txiki horiek baino horietatikan 

ere buelta ematen o sea ez? Propiyo ematen kolorea, danean dago lana eta 

batzuk be ahots fina daukatelako eta besteek isiltzeko esaten dutelako klasean. 

(Berts7  20160104)  

5.4.3. Bertso-eskoletako ikasleen tipologia 

Aurrekoaz gain, galdetu diegu zer desberdintasun sumatzen duten neskatila eta 

mutikoen artean. Nahiz eta ez duten ezer espezifikoki lantzen, neskak mutilak baino 

gehiago dira egun ikasle gisa:  

Generoaren aldetik, ez dugu lanketarik egin. Egia esan, neskak izan dira 

beti, o sea, nire bertso-eskolan nire ikasleek, hasierakoak kenduta, hasieran 4 

mutil eduki nituen, neska gehiago egon dira bertso-eskolan, eta oraindik be 18-

20-21-22 bueltara arte neska gehiago dira. (Berts8 20160109)  

Hala ere, gehiago izan arren, askok utzi  dute bertsolaritza, arrazoi desberdinak tarteko, 

nahiz eta orain aldaketaren bat sumatzen hasi den:  

Ez, baina gaur egun gure eskolako kasua behintzat, bueno eta orokorrean 

be bai, gure sasoian bai zen problema hori, ze gutxi ginen eta ez dakit izan zen 

ohitura, lotsa, edadea. Hor edade bat egoten da, 16-17 eta unibertsitatera joaten 

zarenean, hor utzi zuten neska askok gure sasoian. Baina nik hor ia mugarri bat 

jarriko nuke eta igual da Miren Amuriza dagoen edadetik ba 25 dituelako orain, 
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hortik beherakoak eskolan ondo ibili direnak jarraitu izan dute denek. (Berts8 

20160109)  

Aldaketak aldaketa, zeharo desberdinak dira batzuk eta besteak. Mutilek ere ez dute 

denek salto egiten publikoaren aurrean kantatzera, baina zabalduagoa da nesken atzera 

egiteko jarrera. Eta zer esanik ez neska-mutilen arteko harreman “matxistak” bistaratzen 

direnean, urteak bete ahala, neskatilen ezaugarri fisiko desberdinak ahultzat jo eta 

gutxiesteko erabiltzen dituztenean: 

Baina egia da orokorragoa dela neskena. Mutilek horrela uzteko pixka 

bat sentiberak izan behar dira edo lotsatiagoak, edo ez dakit nola esan. Ze 

normalean orain daudenak dira nahiko “echados para adelante”. (Berts8 

20160109)  

Ba animatzen eta kantatzea etengabe mutilak "eta nik eta ez dakit zer" eta 

barre egiten dutenak edo neska bat hasten denean bajuixo kantatzen, bere tonoa 

hori delako, lotsatuta dago "venga más alto!”, ez dakit zer hasten direla, askoz 

gehiago inkrepatzen dutela. Esan nahi dut mutil bat hasten denean kantuan eta, 

igual, ahotsa aldatzen zaionean ba farre egiten dute. Baina farre egiten diote eta 

listo! eta nesken kasuan izaten da "alto!, ez dakit zer, ez zaizula entzuten", o 

sea, pixka bat era desberdina da ezintasun hori edo kostatze hori. Eta gero beste 

kasu batzutan ez zait hori gertatzen. Gero  ikasle gaztetxoekin nago hemen, 9 

urtetik 11 urte bitartean. Eta hor oraindikan lotsarena eta nik uste dut 

kontzeptua eta perfekzionismorako joera hor eragiten hasten dela, baino 

beranduago hasten direla kontziente izaten... (Berts4 20151201) 

Honen harira, euren emakume bertsolari izateaz hausnartzerakoan, antzeko 

problematika azaleratzen da: 

Eta batzutan zalantzak izan ditut, ba igual maila ez nuela ematen...Hori 

normalean mutilei ez diezu entzuten. Eta neskok beti daukagu gehiago erakutsi 

behar hori! Edo ez dakit, baina da geure buruari jartzen diogun karga. Eta karga 

hori agintzea eta motxila hori eramatea, ba, ez da beti erraza izaten. Eta hor ni 

pertsonalki, ba, irakasle bezala saiatu naiz. Datozen neska horiei ba esaten zer 

den dagoena. (Berts4 20151201) 

Arrakastaren ereduak gehienetan mutilenak izaten dira. Hori ere nabarmena da 

bertsolari munduan:  
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Zergatik izan nahi dute mutiko gehiagok futbolari neskak baino? Gizonak 

ikusten dituzte telebistan 24 ordutan eta, bueno, neskak igande goizetan 

Athleticeko partidua harrapatzeko, zortea izaten badu, neskena ba igual ikusiko 

du, baina ez dago hain eskura. Eta bertsotan ere bai. Historikoki izan dira 

mutilak, mutilak, mutilak. (Berts9 20160115) 

5.4.4. Irakasleen estiloa 

Eurek klaseetan egindakoa ere hausnarketarako bide da, ikasleek ez ditzaten egin 

antzeko akatsak, baina beti konfiantza giroan.  

Irakasle bezala aritu naizenetan saiatu naiz nik plazan egin ditudan hanka 

sartzeak ez kontagiatzen edo, behintzat, inertziak direla konturatzen. 

Kontziente izaten, eman dudan pauso bakoitza zergatik egin dudan, ze pauso 

asko eman ditut urteetan zehar inertziaz, [...] Orduan ba egin behar dutena 

beraiengatik egin behar dutela eta ez inor asebetetzeko eta ez konplaziente 

izateko, non eta ez zen kontziente hori nahi zutela, esan nahi dut horren bila 

baldin bazoazte... (Berts3 20151201) 

Baina jabe dira bizi garen munduan bizi garela, eta irakasleak eragin dezakeela bere 

neurrian, ezinezkoa delako kanpoko erraldoien lehiari aurre egitea. 

Ezin duzu aldatu zure esku ez dagoena, Nik motibatu ahal ditut, atera 

ahal ditut, lagundu ahal diet, baina nik ezin dut telebistako bonbardeo urteetako 

heziketari eta denari astean ordu betean buelta eman, ez? Bat igual baldin 

badauzka lotsak  nik lantzen ahal dut, baina ezin dut egin talde dinamika bat 

lotsa lantzeko hilabete batean zehar. [...] faktore pila bat daude gure esku ez 

daudenak. (Berts7  20160104) 

Onartuta kanpoko ereduen indarra, umeek eredua bilatu behar dute irakaslearengan. 

Horregatik, irakaslearen automotibazioa eta harremanak zaintzea izango dira 

ezinbesteko baldintzak.  

Nik uste dut motibazioa, motibazioa gehien transmititzeko era dela,  

eredua emanda. Zu ez bazaude motibatuta, hartzen baduzu bertso sorta bat eta 

baldin bazaude zure mobilari begira besteek sorta ikusten duten bitartean, ez da 

gauza bera egotea sortarekin zu ere kantatzen. Nik uste dut motibazioa eredu 

bidez, ispilu bidez eman behar dela.[...] Nik uste dut harremana izatea eskolaz 

kanpo batez ere, ez noski lehendabiziko klasean dauden 11 urteko haur 
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guztiekin. Baina ja euren denbora librean etortzen diren horiek, ba gustatzen 

zait pertsonalki ere pixka bat ezagutzea, animatzea.  (Berts7  20160104) 

Irakasle idealaz galdetu diegu eta honela irudikatzen dute.  

Nik uste dut autoestima landu daitekeela eta askotan gauzei izena jartzen 

lehenagotik asmatu behar dugula? (Berts5 20151203) 

Pedagogiari buruz pixka bat dakiena, gauza asko eskatzea da. Genero 

ikuspegia daukana, sentsibilizatuta dagoenez generoarekin, hori zalantzarik 

gabe. Baina munduari begiratzeko ere modu....pedagogiaz pixka bat jakitea, 

nik uste dut (Berts9 20160115) 

5.5.Eztabaida 

Hurrengo lerroetan saiatuko gara jasotako erantzunen interpretazio zehatza egiten, 

abiapuntua izango da bertso eskoletan emakumeen ibilbidea arakatzea, hau da, 

antzematea zeintzuk izan dira bertsolaritza uztearen arrazoiak eta bertsoarekin 

jarraitzeko arrazoiak.  

Hasierako bertso-eskoletan helburua zen bertsolariak ateratzea. Esan dezakegu, 

elkarrizketatutako emakumeek jaso zutela bertsolaritza egiteko modu bat non 

errepikapena eta bertsoak idaztea bat-batekotasunera pasatu baino lehen oso arruntak 

ziren (Rodriguez, 1988). Eredua zurruna zen, seriotasuna eta indarra islatzeko asmotan, 

emozioak ez ziren lantzen eta jolas egiteko espazio gutxi gelditzen zela diote. Beste 

aldetik, lehenengo ereduak maskulinoak ziren, hortaz emakumeen lehenengo irudia 

nahiko maskulinoa izan zen. Aipatu duten bezala, oholtzarako saltoa oso goiz eman 

zuten eta lehiakortasun eremu horretan ohikoa zen bazterketa eta bakardade 

sentimendua izatea. Antzeman daiteke eredu bakar hori eta ekarri zuen presioa 

emakumeek bertsolaritza uzteko.  

Emakume galdekatuen arabera, bertso-eskolen akats nagusia eredu bakarra 

egotearena izan da. Egun, aldiz, bertso-eskolak bertsozaletasun eta sozializazio leku 

bihurtu dira (Larrañaga, 2013; Siadeco, 1995). Elkarrizketatutakoek ikasle gisa bizi izan 

zutena eta gaur egun beraiek irakasle egiten dutena oso ezberdina da, baita erabiltzen 

dituzten metodoak ere. Metodologia propio bat eraiki dute, hala, erabiltzen dituzten 

estrategia pedagogikoez mintzo dira, baina baita, irakasteko moduaz edo erabiltzen 

dituzten baliabide materialez ere.  
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Aspektu sozio-emozionalen zaintza izan da alderik handiena. Lehenengo 

eredutik gehien aldatu dena lanketa emozionala izan da, izan ere, duela 30 urte hori ez 

baitzen garatzen. Lehenengo ereduan aspektu emozionala baztertzen zuen, baina 

bertsolaritzak eta batez ere diskurtsoak, emozioz beterik daude. 

Gainera, ezinbestekotzat dute oholtzan azaldu aurretik ikasleekin seguritatearen 

eta autokonfiantza lanketa egitea, sormena eta autoestima elementu behar-beharrezkoak 

direlako bertsotan aritzeko. Honela, gaizki egindakoari garrantzi gutxiago ematen diote 

eta ikasleen gainean egoten dira animoak ematen. Batzuek segurtasuna emateko 

estrategia ezberdinak erabiltzen dituzte ikasle bakoitzarekin, inportantea da segurtasun 

hori transmititzea, eta horretarako hainbat jarduera proposatzen dituzte; batzuetan 

zailtasunak daude ikasleak sentitzen duena ikusteko eta kanpoko eraginen lehiari aurre 

egiteko.  Baloreei garrantzi handia ematen diete, umeak txikiak direnean harreman 

sozialen inguruko kezkak areagotzen dira, arazo sozialak konpontzeko, bidea bilatzen 

dute, aldez aurretik prestatutako materialak erabiliz. Konfiantza giro bat sortzen 

ahalegintzen dira (Alberdi, 2015), inplikazio maila oso handia da eta irakasle horiek 

saiatzen dira lehenengo ereduaren gabeziak lantzen. Hausnarketak egin ondoren, euren 

metodologia propioa egiten saiatu dira.  

Bertso formato berriak badaude guztion parte-hartzea bermatzeko (Larrañaga, 

2013) eta material berriei genero perspektiba gehitu zaie. Genero ikuspuntuaren 

txertaketa esparru honetan klabea izan da emakumeen ikusgarritasuna sustatzeko.  

 Aldiz, egungo bertso-eskoletan dauden nesken eta mutilen kopurua nahiko 

antzekoa bada ere (Agirreazaldegi eta Goikoetxea, 2007), oso neskatila gutxik egiten 

dute jauzia oholtzara (Erkiaga, 2008; Zinkunegi, 2015). Neska eta mutilen artean 

dauden aldeak mahai gainean jarri dituzte irakasle horiek eta gehienetan neskak auto-

estima baxuagoa dutela; auto-exijentzia eta auto-irudia beti ateratzen dela kaltegarri 

nesken kasuan, eta batez ere oholtzan jendaurrean egon behar direnean kostatzen zaiela 

(Alberdi, 2015). Irakasleek diotenez, plazako arauak eta plazako jokoa oraindik oso 

maskulinoak dira eta kontziente dira emakumeek bultzada handiagoa behar dutela 

esparru honetan (Soroa in Gaztelumendi, 2010). Gainera, neska-mutilen arteko 

harreman “matxistak” bistaratzen dira urteak bete ahala, neskatilen ezaugarri fisiko 

desberdinak ahultzat jo eta gutxiesteko erabiltzen dituzte oraindik.  

 Emakumeak ahalduntzen ere saiatzen dira. Ahalduntze prozesu horretan 

kontzientzia hartzea da lehenengo pausoa, hainbat elementu baldintzatzen dituzte 
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emakumeak. Lehenengo urratsa emakumeen ikusezintasunaz ohartzea izaten da, hala 

nola ikustea emakumearen zer nolakoa irudia eman den: edo emakumea zintzoa da edo 

estereotipo horretatik ateratzen bada ‘amargatuarena’ da (bere esparrua ‘amargatua’ dela 

diote), inportantea da hautatzea bestelako gaiak hautatzea inportantea da, bestelako 

tematikak, koloreak, rolak hori dena aldatzeko. Hortik aurrera eredu berriak bilatzea 

ezinbestekoa da eta argi dago jarraitu behar dutela sentsibilitate feminista garatzen.  

Nesken autoestima falta eragile bat izan da oholtzarako bidearekin ez 

jarraitzeko. Arrunta da emakumeak ez ikustea bere burua gauza askotan gai, batez 

publikoaren aurrean egin behar diren ekintzetan (Soroa in Gaztelumendi, 2010: 31), 

oraindik familiak eta gizarteak egiten duten sozializazioak indar handia du. 

Tradizionalki emakumea prestatua izan da eremu pribatuan indarra izateko eta 

gizonezkoa eremu publikoan aritzeko, eta nahi gabe sozializazi horrek indar handia du 

gaur egun ere. Emakumeen kasuan oraindik lotsa gainditu behar dute eta gizarteak 

genero estereotipoak ekidin behar ditu. 

 Beste arrazoiak batzuek ere eraman dituzte emakumeak bertsolaritza uztera, 

baina ez dakite zehazki ohitura, lotsa edo edadea izan den edo hainbat arrazoi direla 

medio izan da. Badakite emakume askok unibertsitatean hasi ziren unean bertsolaritza 

utzi zutela. Egun, aldiz, baieztatu dute aldaketak somatzen ari direla eta emakume askok 

jarraitzen dutela bertso-eskoletan (Erkiaga, 2008; Zinkunegi, 2015).  

 Laburbilduz, egun bertso-eskoletan lanean  diharduten emakume irakasleak  

daude eta lanketa emozionalak garrantzia handia du. Hauek hainbat jarduera, ekimen eta 

batez ere metodologia sozio-emozionala neska zein mutilentzat sustatzen dute. 

Kontziente dira prozesu zaila dela, baina lanketa berezia egiten dute neskak gustora 

egon daitezen eta zalantzarik gabe autoestima lantzea da eskolen zeregin 

garrantzitsuetako bat.  

5.6.Ondorioak 

Argi dago bertsolaritzaren irakaskuntza eredu zurrun eta arrazional izatetik eredu sozio-

emozional izatera pasa dela.  Lehen oso gazte zirela eman behar zuten oholtzarako 

jauzia, autoestima eta konfiantza landu gabe; eredu maskulinoa gailentzen zen eta 

emakume askok bertsolaritza uzten zuten. Irakasle horiek lehenengo eredua ezagutu eta 

oztopoekin jarraitu zuten euren bidea. Denborarekin kontzientzia hartu dute eta 

emakume izatearen ondorio sozialez jabetu dira.  
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Egun badirudi kezka berezia dagoela jendeak sentitzen duenarekin, inportantea 

da oholtzarako prestatzea, segurtasuna izateko edo adierazteko, eta horretarako 

autoestima eta autokonfiantza garatu behar da, feed-backa positiboa emanez etengabe. 

Estrategia formalak (bertsoaren teknika) eta estrategia psikologikoak erabiltzen dituzte, 

sormena eta autoestima landu beharreko elementuak dira eta. Gainera, emakumeei 

ahalduntzeko baliabideak ematen dizkiete, harremanak zaindu eta, nola ez, topatu 

dituzten zailtasunak mahai gaineratu dira. Honela, emozioen kudeaketa eta trebakuntza 

egiten dela eta egin behar dutela ikusten da.  

Egun emakume askok bertso-eskoletan jarraitzen dute, emakumeen presentzia 

asko handitu da eta esan beharra dago emakume eta gizonen kopurua nahiko antzekoa 

dela bertan (Zinkunegi, 2015). Eremu publikoetan emakumeen presentzia handitu da 

azken urteetan (Erkiaga, 2008:2); argi dago emakume bertsolari gazteen kopurua eta 

euren aktibitatea etengabe handitu dela. Aldaketak aldaketa, txapelketetan eta oholtzan 

oraindik emakumeen portzentaia baxua da gizonekin alderatuta (Zinkunegi, 2015).  

 Aurrerapenak jaso dira esparru honetan, baina partaideek diotenez, oholtza 

oraindik nahiko maskulinoa da. Hortaz, emakumeen ahalduntze prozesu horretan 

ezinbestekotzat dute bakoitzak bere bidea lantzea, hots, bakoitzak hautatzea bestelako 

gaiak, edo rolak sentsibilizazio bide horretan, nahi duen motako bertsolaria ateratzeko.   

 Gainera, jendartean sustatu behar da sentsibilizazio hori eta genero estereotipoak 

gainditu, baina ez da prozesu erraza. Sentsibilizazio eskoletan sustatu da, baina ez 

hainbeste bertsolaritzaren lehiakortasun eremuan. Bertso-eskolako lanketa oholtzan ere 

islatu behar da, norabide bikoa izan behar da prozesu hori. Pixkanaka-pixkanaka 

hobekuntzak ikusten dira eta hainbat formatu eta ekimen daude bertsotan aritzeko; 

bertsotan bizitzeko. Erronkak bezala argi dago jarraitu behar dutela sentsibilitate 

feminista garatzen, harremanak zaintzen eta autoestima lantzen emakumezkoen 

partaidetza eta presentzia bermatzeko.  
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6. Emakume erreferenteak emakume bertsolarien formakuntzan 

 

Laburpena 

Bat-batekotasunean bertsolariek euren erreferenteak izan dituzte ikaskuntza prozesu 

horretan; honen ondorioz eragin handia izan du eredu horiek haien jarrera eta 

jokaeretan. Erreferenteak aldatuz joan dira XX. mende eta XXI. mendean zehar. 

Lehenengo eredu maskulinoak zeuden; bertsolaritzaren eremu sozialean soilik 

gizonezkoen presentzia zegoen eta. Aldiz, egun erreferente asko daude, emakumezkoen 

zein gizonezkoen ereduak ditugu bertsolaritzaren esparruan. Ikerketa honetan, emakume 

bertsolari irakasleei elkarrizketatu diegu, bertsolari bide horretan izan dituzte 

erreferenteak ezagutze aldera. Honako helburua du lan honek: zeintzuk dira bertsolari 

hauen bertsolari erreferenteak ikustea. Ikerketa kapitulu honen emaitzak adierazten 

duten bezala gehienek garai desberdinetan erreferente desberdinak izan dituzte, baina 

nagusiki gizonak izan dira. Aldiz, bertsolarien irudikapenak aldatzen ari dira eta gero eta 

emakume bertsolari gehiago daude. Honela Maialen Lujanbio izan da XXI. mendeko 

erreferentzia handienetako bat, eredu nagusia bihurtu da askorentzat duela bi txapelketa 

nagusi gailendu zenean. Gainera, elkarrizketatuek beste emakume bertsolariak aipatzen 

dituzte erreferente bezala. Bukatzeko, egun badira emakume bertsolariak, Maialen 

Lujanbiok aurretik egin bezala, bere bidea egiten ari direnak; ahots propioaren bila 

dabiltzanak.  

Hitz gakoak 

Rol-eredu, bertsolari historikoak, bertsolari garaikideak, emakume bertsolariak, 

bidelagunak  

 

6.1. Marko teorikoa 

Erreferenteei buruz aritzen garenean arlo bateko ereduei buruz ari gara. Arlo horretan 

hasi berriak direnek egin behar duten ikasketa prozesuan zeini begiratuko dion bere 

bidea egiteko aurretiaz bide hori ibili duen bati. Ez da edozein izango, sozialki 

prestigioa eta aitorpena izan behar dituelako erreferente bihurtzeko, eta bete beharreko 
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lehen ezaugarria ikusgarri izatea da, existitzea, eremu sozialean agertzea eta 

ingurukoen, arloan aritu eta aditu direnen, onespena eta aldeko jarrera izatea.  

 

“Rol-eredu” deitzen diote ingelesek pertsona honi, berak markatzen duelako 

jarraitu beharreko bidea, berak gorpuzten du jendartean arlo horretan zein den araua eta 

egiteko modua. Hasiberriek bere jarduna behatuko dute eta imitazioaren bidez ikasiko 

dute, bidenabar bertute eta balio sistema bat barneratuko dute eta emozio eta 

afektibitatearekin harremanetan jarriko dute ikasitakoa. Honen ondorioz, eragin handia 

izango du erreferenteak haien jarrera eta jokaeretan.  

Eredu hauek estilo jakin bat transmitituko dute, euren garaiko eta eremuko 

jardun sozialaren ordezkari izango dira eta, aldi berean, aurretik datorkien tradizioaren 

gaurkotzea egitea egokituko zaie. Batzuetan eredu bakarra egoten da, eta beste 

batzuetan eredu bat baino gehiago. Zenbat eta erreferente gehiago egon, orduan eta 

aberatsagoa eta anitzagoa izango da arlo horretan sortzen dena. Eta hasiberriek 

errazagoa izango dute geroko lana, hau da, behin arlo horretako arau nagusiak, edo 

jardun hegemonikoa berenganatu, haien bidea egiten ahaleginduko dira, bere egiten eta 

beretik bide berri bat sortzen, hurrengo belaunaldiko erreferente bihurtuz, dena ondo 

bidean. 

Bat-bateko bertsolaritzari dagokionez, erreferenteak aldatuz joango dira XX. 

mende eta XXI. mendean zehar. Garai bakoitzak bere ereduak izango ditu, eta hauek 

markatuko dute orduko estiloa, sasoi horretako norabidea eta aurrekotik desberdintzen 

dituen berrikuntzak. Gainera, herrialde edo probintzia bakoitzak bere bertsolariak eta 

traiektoria izango ditu, joera edo korronte desberdinak plazaratuko dituena. 

Baina denbora eta lekua kontuan hartzeaz gain, bestelako parametroak ere 

aintzat izango ditugu erreferenteen garrantziari buruz ari garenean, erreferenteen eragina 

handiagoa edo txikiagoa izango da, edo hasiberriek bide hori hartzeko motibazioa 

piztuko da, ala ez, haien burua islatuta ikusten badute, haientzako lekua edo aukera 

ikusten badute ereduen artean, izan identifikatu daitekeen norbait dagoelako aukeratuen 

artean, edo identitate kolektiboa konpartitzen duten norbait jarraitzen dutelako.  

Generoari begira, adibidez, askotan aipatzen da erreferente faltak duen eragin 

negatiboa. Neskek ez badute emakume eredurik arlo batean edo bestean, zailagoa 

izango da bide hori aukeratu eta aurrera egitea. Ainhoa Agirreazaldegik azaltzen du 
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emakume bertsolariek oholtzara igotzen direnean aurkitzen duten lehen ataka koderik 

eza dela. “Semeak aitari begira ikasten du, batez ere, gizon izaten, eta alabak, amari 

begira ikasten du, batez ere, emakume izaten. Eta guk, alde horretatik, ez dugu ez 

amonarik, ez amarik izan, eta ahizparik ere, gutxi. Horrek guztiak eragin egiten du, ez 

badaukazu zer imitaturik, zer kopiaturik, ez baitaukazu zer apurturik” (Agirreazaldegi in 

Alberdi, 2010: 37).  

Aitortzen du Agirreazaldegik ez dutela koderik, ez dela existitzen emakumera 

baturik. Beretzako, emakumera batua izango litzateke emakume guztiok edo askok 

elkar ulertzeko kode bat. Galdetzen dio bere buruari zein diren emakumeon bizitzako 

etapak, zein gure lorpenak eta minak. Horiek ezagutu gabe eta publikoki adostu gabe ez 

dagoela emakumera batua sortzerik. “Askotan kantatu da gizon ezkonduaz, eta 

gizonkera batutik txiste asko egin dira, publiko orokorrak erraz ulertzeko modukoak 

(…) Emakumera batua existituko balitz, neutroaz eta unibertsaltzat daukagun gizonkera 

batua bezalaxe, bertsotarako helduleku garrantzitsua izango genukeen” (Agirreazaldegi 

in Alberdi, 2010: 37). Hartaz, bertso-moldea, bertso-plaza edo bertsokerak gizontasun 

hegemonikoaren kodean eta modu estereotipatuan eraiki dira (Alberdi, 2014).  

Horren harira Uxue Alberdik (2014) dio jardueraren exijentziaren ondorioz 

askotan emakumeek benetako emozioekin ez dutela konektatzen, dela izua, dela 

haserrea, dela hunkidura… Maiz inertzietatik eta sentimendu estereotipatuetatik 

kantatzen dutela, besteak beste “genero-rolak erreproduzituz. Bertsolarion diskurtsoa 

matxista, sexista, homofoboa, aita-erazkoa, politikoki polita” sarritan sortuaz (Alberdi, 

2014: 147). Normala da burusoiltzeari buruzko umorea egitea, ez ordea depilazioari 

buruzkoa. Naturala da txapelketetan bertsolariek ehizari, errugbiari, futbolari eta 

saskibaloiari buruzko puntuei erantzun behar izatea. “Gantxillorik, gurutze-punturik, eta 

brodatze lanik ez da aipatuko, baina, ezta balletik, irakurle-talderik edo yogarik ere” 

(Alberdi, 2014:148).  

Diskurtsoa gizontasun hegemonikoaren (Hernández, 2010) kodean eraikia 

badago, kode horren jabe direnak gizonezko protagonistak dira. Izan ere, oraindik orain, 

bertsolari protagonista normala gizonezkoa da: gipuzkoarra, gaztea, heterosexuala, klase 

ertainekoa, intelektuala (Alberdi, 2014). Bertsolaritzan, beraz, emakume bertsolari 

protagonista izatea zertan letzake egun? Isiltasunetik, ikusezintasunetik abiatu dira, 

geroago itzalak egiten edota arrakalak sortzen hasteko, baina, emakume bertsolariak 

erreferente bilakatzen ari dira?  
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Hernándezek (2010) dio profil ezberdinetako ereduak daudela egun 

bertsolaritzan eta eredu batzuk aipatzen ditu: Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Jon Maia… 

Baina, Hernándezek dio hori ez dela oraindik emakumeen artean gertatu oso emakume 

gutxi egon direlako orain arte. “Behin Erika Lagomak esan zidan: Gu ez gara Erika 

Lagoma, edo Uxue Alberdi… Gu neskak gara, modu generikoan. Izenik, izaerarik, 

nortasunik gabekoak. Publikoaren ikuspegitik, aldiz, gizonezkoen artean ez dira 

berdinak Jon Maia edo Aitor Mendiluze (…) Baina emakume bertsolariak neskak dira, 

adjektiborik gabe, eta gaur egun hori muga da”. (Hernández, 2010: 11).  

Dena den, emakume bertsolari erreferenteak sortzen ari dira, estilo propioarekin, 

horren lekukotza eta mugarria Maialen Lujanbiok 2009an 15.000 pertsonen aurrean 

euskaltzaletasunaren ikur bihurtu zen BECen egin zuena. Eta gizontasun hegemonikotik 

Joxe Agirrek Maialen Lujanbio bertsolariri jantzi zion txapela (gizonezkoen jantzi 

sinbolikoa) buruko zapiaren gainean (emakumeen jantzi sinbolikoa).  

Lujanbiok, sinbolikoki, ez zuen bere zapia kendu, biak, txapela eta zapia, bere 

buruan egokitzen ahalegindu zen gerora, elkarrizketetan behin baino gehiagotan aitortu 

izan duen bezala. Hartara, eta keinu xume honen bidez, Lujanbiok tenore berrietan 

generoa beste modu batera irakurri beharraren metafora irudikatu zuen. Honako bertsoa 

kantatu zion Agirrek Lujanbiori biak ere historia egiten ari ziren jakitun:  

Mila zorion ta goraintzi / Eman gabe nola utzi  

Euskal Herriko txapela horra Maialeni jantzi  

Al dezun neurrian eutsi / Ez dezu meritu gutxi 

Emakumerik ez zen hortara iritsi 

Arestian genion bezala, bertsolari erreferenteak gutxi badira ere, badaude, eta kantuan 

ari dira. 2001eko Bertsolari Txapelketa Nagusian 37 lagunek parte hartu zuten eta 

horietarik 7 emakumeak ziren (Amaia Agirre, Ainhoa Agirreazaldegi, Estitxu Arozena, 

Nerea Elustondo, Oihane Enbeita, Iratxe Ibarra eta Maialen Lujanbio). 2013ko finalean 

43 lagunek parte hartu zuten, 13 emakumeak ziren. Horietarik bostek errepikatu zuten 

(Amaia Agirre, Ainhoa Agirreazaldegi, Nerea Elustondo, Iratxe Ibarra eta Maialen 

Lujanbio).  

Esan behar da azken Euskal Herriko final horretako azken txanpan, buruz buru 

emakume bat aritu zela Amets Arzallusekin: Maialen Lujanbio, eta 2015eko 
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Gipuzkoako Txapelketa finalean Beñat Gaztelumendirekin buruz buru Alaia Martin 

aritu zen. Beraz, emakumeen presentzia eta erreferentzialtasuna egon da azken bi 

hamarkadetan. Denetara zazpi txapela irabazi dituzte emakume bertsolariek: bi 

Nafarroan Estitxu Arozenak (1995, 1998), beste hiru Araban Oihane Pereak (2007, 

2009, 2013), eta bana Gipuzkoan (2003) eta Euskal Herrian (2009) Maialen Lujanbiok. 

6.2.Helburuak 

Atal honetan emakume horien bertsolaritza munduko erreferenteei buruz ikertu da. 

Honako helburua du atal honek: 

-Elkarrizketatutako belaunaldi desberdinetako emakume bertsolariek bertsolaritzan 

egindako bidean izan dituzten erreferenteak ezagutzea.  

6.3.Metodoa 

Ikerketaren atal honetan, emakume bertsolarien iritziak, nahiak eta sentipenak ezagutu 

nahi ziren eta horretarako elkarrizketa sakonak egitea proposatu zen, gure kasu-

azterketak emakume bertsolarien egoera aztertzea du helburu. Ikerketaren ezaugarriei 

erreparatuta esan genezake ikerketa naturalistaren baitan kokatuta dagoela, ikertu diren 

pertsonekin batera egin delako, eurekin zuzenean arituz.  

6.3.1.Partaideak 

Ikerketa hau bertsolaritzaren testuinguruan garatu da eta bertan 10 emakume 

bertsolariak kontsultatu dira. Elkarrizketatuak izendatzeko honako kodeak erabili dira. 

Elkarrizketa eguna izan da kodea markatzeko irizpidea. Berts1 20151112; Berts2 

20151119; Berts3 20151201; Berts4 20151201; Berts5 20151203; Berts6 20151224; 

Berts7 20160104; Berts8 20160109; Berts9 20160115; Berts10  20160131. 

Elkarrizketatutako emakumeak bertsolariak dira, bertso-irakasleak eta guztiek 

irabazi dituzte hainbat txapelketa, horietako bi txapela jantziak dira, hiru finaletara 

iritsiak, 6 emakume bertsolari 10 urte baino gehiago egon dira kantuan, eta 4k urtean 60 

bertso-saiotik gora egiten dituzte. 

6.3.2.Informazioa biltzeko erabili diren tresnak 

Informazioa biltzeko erabili diren tresnak honako hauek izan dira: elkarrizketa sakonak, 

haien transkribapena eta ikerlariek hartutako landa-oharrak. Honela, pertsonen iritzi 

ezberdinak kontrastatu eta hautematen dira. 
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6.3.3.Prozedura 

Informazioaren analisia, landa-lanarekin batera, ikerketaren etapa oso inportantea da. 

Horretarako informazioa ordenatu eta sailkatzeko sistema kategorial bat eraiki da. 

Sistema kategoriala emakume bertsolarien elkarrizketetatik atera izan da eta 

planteamenduak induktibo deduktiboa izaera du, alde batetik kategoriak espero ziren 

erantzunak aurreikusi direlako eta hala teorian oinarrituta formulatu dira (deduktiboa) 

eta bestetik espero ez ziren erantzunak ere kategorietan bildu direlako (induktiboa), 

beraz bidean sortutako kategoriak ere badira. Modu honetan, sistema kategorialak 

aukera eman du jasotako iritzien esanahiak ezagutzea, aukeratzea, sailkatzea, alderatzea 

eta interpretatzea (Goetz eta Lecompte, 1988). 

Elkarrizketa sakonetik lortutako informazioa sailkatzeko eta antolatzeko, sistema 

kategoriala erabili da. Fenomenoetatik eskuratutako informazioa kontzeptu nagusi 

batzuen arabera antolatu da, dimentsioak definituz. Ondoren, dimentsio horiek ere 

xehatu dira kontzeptu zehatzagoetan, kategoriak eta azpikategoriak definitzeko (Coffey 

eta Atkinson, 2003; Rodríguez, Gil eta García, 1996). Sistema kategorialaren bidez, 

erantzunak antolatu eta ordenatu dira.  

Arestian esan lez, elkarrizketa sakonak erabili dira eta elkarrizketek modu 

zehatzean deskribatuko dute elkarrizketatuek sentitzen, pentsatzen eta esperimentatzen 

dutena. Elkarrizketatzaile batek elkarrizketak egin ditu eta beste batek landa oharrak 

hartzen eta grabatzen aritu da. Beste hirugarren ikerlari batek transkripzio lanean aritu 

da informazioaren interpretazioa egite aldera.  

Lan honen dimentsio nagusia honako hau izan da: erreferenteak. Dimentsio 

horren barruan, kategoria batzuk bereizi ditugu: (1) bertsolari klasikoak, (2) bertsolari 

garaikideak, (3) emakume bertsolariak eta (4) bidelagunak. Dimentsio eta kategoria 

horiek baliatu ditugu ikertutako partaideak ikergaian kokatzeko, gaiaz zer ezagutzen 

duten eta nola bizi duten jakiteko.  

 Eskuratutako datuak NVIVO11ren bidez tratatu ondoren, interpretatu dira eta 

emaitzak aurkeztu ditugu. Bukatzeko, ondorio nagusiak atera dira.  
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Taula 6.2.dimentsioa eta kategoriak.  

Dimentsioa Kategoria 

 

Erreferenteak  Bertsolari klasikoak

Bertsolari garaikideak 

Emakume bertsolariak

Bidelagunak 

 

6.4.Emaitzak  

6.4.1.Bertsolari klasikoak 

Begirada kokatzea garrantzitsua denez esan behar dugu elkarrizketatu ditugun emakume 

bertsolari gehienak gipuzkoarrak direla (4), gero bizkaitarrak ditugu (3), eta nafar, 

arabar eta lapurtar bana daude. Denak 1970. hamarkadatik aurrera jaio direnez (erdia 

hamarkada honetan eta beste erdia 1980. eta 1990. hamarkadetan), 1980. hamarkadatik 

aurrerako erreferenteei buruz ariko dira nagusiki, horiek izango direlako haiek zuzenean 

ezagutu dituzten bertsolariak. Hori baino lehenagoko bertsolaritza testu liburuetan 

irakurri eta eskolan ikasi dute, hortaz, haientzat ‘bertsolari klasiko’ nagusiak izan dira: 

Txirrita, Xalbador eta Mattin, eta Lazkao Txiki. Xalbador da errepikatzen den eredu 

historikoa, bai Bizkaian baita Lapurdin ere, eta ez dago emakume bertsolaririk 

kanonikoen artean. 

Nik ez dut eduki umetatik bertsolari bat esaten duzuna " hau miresten 

dut".  Xalbador beti eduki dut, Xalbador beti izan dut, erreferente ez dut 

esango, baina miretsi edo, bere estiloa asko gustatu zait, beste batzuk Txirrita 

edo Lazkao Txiki erreferente dituzten bezala. (Berts8 20160109) 

Guk, egia esan, aukera gutxi geneukan erreferenteak izateko. Bi zeuden 

oso hilda, Xalbador eta Mattin, horiek beti aipatu izan dira, baina oso-oso hilda 

zeuden ja. Baina beti aipatu izan dira eta oraindik ere aipatzen dira (…) Super 

Xalbador eta Mattin jainkoak, ezta? Bai horiek ziren guretzako erreferenteak, 
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hori erakutsi ziguten, hori "saltzen" ziguten egia esateko, hori publizitate bat 

zen, agian. (Berts10 20160131) 

 

6.4.2.Bertsolari garaikideak 

Bertsolari klasikoak ez diren erreferenteak garaikideak izango dira, eta Joxerra 

Garziaren periodizazio historikoaren arabera (2012) hiru arotan kokatuko ditugu XX. 

mende amaierako bertsolari eredugarriok:  

1.-Berrikuntza aroa (1980-1990) Xabier Amuriza, Jon Enbeita, Jon Lopategi 

2.-Bertsomaniaren aroa (1991-1993) Andoni Egaña, Sebastian Lizaso, Jon 

Sarasua, Xabier Euzkitze, Angel Mari Peñagarikano 

3.-Bertsomania osteko belaunaldiak (1994-2000) Unai Iturriaga, Igor Elortza, 

Maialen Lujanbio, Jexux Mari Irazu, Estitxu Arozena (Garzia 2012) 

Hiru aro hauetan ‘kanon’ edo ‘elite’ desberdinak dituzte, Garziak bere 

sailkapenerako aukeratutakoak (2012) eta elkarrizketatuek aipatutako beste batzuk ere. 

Hiru aro hauek bat egiten dute elkarrizketatuen haurtzaro, gaztaro eta helduaroarekin, 

gutxi gora-behera, eta beraz, familia giroan jasotako bertso-munduarekin, eskola 

arautuan eta gero bertso eskolan jasotako ereduekin, eta plazan ikusi eta entzundako 

bertso eta bertsolariekin, izan publikotik, zein oholtza gainetik.  

 Lehen aroari buruz azpimarratu daiteke Xabier Amurizaren presentzia. Batzuek 

aipatzen dute etxean gustuko zutela esateko, beste batzuek irakasle moduan gogoratzen 

dute, eta bere liburuak denon ezagunak dira. Egin zuen kontzeptualizazio eta dibulgazio 

lana nabarmentzeko modukoa da, ekarpen handia 1980ko hamarkadan. Hala ere, 

teorizazio eta berrikuntza gehiago etorriko dira hurrengo hamarkada bietan beste 

batzuen eskutik, Amurizaren lekukoa hartu eta bidea egiten jarraitu dutenak. 

Amurizatik abiatu, kriston lana izan ziren hasierako liburu horiek. Eta 

hitzaldiak, Amurizarekin ikastaroak egin ditut eta kriston lana egin zuen eta 

aportatu zuen. Baina garai batekoa zen. Gero aurrera egin dugu eta nik uste dut 

hor aportazio inportanteak egin dituztela hausnarketa mailan eta azkenengo 

urteetan bertsolaritzari buruz, ez generoari buruz, baizik eta bertsolaritzari 

buruz. Niretzat Andoni Egaña, Joxerra Garcia, Jon Sarasua, Jon Maia bebai eta 

Iturriagak, Elortzak. (Berts2 20151119) 
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Lehen aro honetan, esan bezala, haurtzaroa bizi zuten gure elkarrizketatuek. Hori 

horrela izanik, etxean entzun eta ikasitako bertsoak eta kantuak dituzte akorduan, edo 

eskolako ereduak datozkie gogora bertsolaritza landu zuten irakasleen aipuak eginez. 

Amurizaz aparte orduan puntan zebiltzan irakasleak eta bertso munduko ‘gidariak’ izan 

zituzten batzuek: Jon Lopategi aipatzen dute Bizkaian eta Joxe Agirre, Imanol Lazkano 

eta Jokin Sorozabal Gipuzkoan. Gizonak irakasle eta gidari, eredu hegemoniko eta 

maskulinotik aritzen zirenak orduan. 

Gogoratzen naiz irakasle izan nuen Jokin Sorozabal hasierako pauso 

haietan. Orduan punta-puntan zebilen bertsolaria zen, guretzat ohore bat noski. 

Eta harek nola.... goxo noski,  baino pixka bat jokatzen zuen paper patriarkala, 

gerora hausnartu dudalako eta ibilbideak esan dit seguraski hala izango zela. 

Ikusiko zuelako seguraski nigan zerbait. Eta ez ninduen behartzen, baina 

gogoratzen naiz buruan horrela behatzekin kax-ka-kax jotzen zidala esanez 

“benga, badakit badaukazula bertsoa eta, bota!”. (Berts3 20151201) 

Joxe Agirrerekin eduki nuen bere garaian debilidade inportantea. Izugarri 

mimatu ninduen. Imanol Lazkanok ere bai, paternalismoa izango da seguraski, 

baino behar duzu horrelako momentuetan, aurrera egin nahi duzunetan 

bizkarreko golpetxo hori eta besarkada bat ez dira izaten gizon zaharren 

eskutik, baina irakurketa egin behar duzu zer esan nahi duten horiek. (Berts3 

20151201). 

Familian gurasoak eta aitona-amonak dira bertsoak transmititu dietenak kasurik 

gehienetan. Haietako batzuk bertso munduan parte hartzaile zirelako garai hartan, 

nahiko ezagunak ziren bertsolari batzuk (aitak, osabak, aitonak, eta gero nebak), eta 

beste batzuk bertsozaleak, bertso jarriak buruz ikasi eta transmititzen zituzten amonak, 

edo euskal kantak abesten zituzten amak, besteak beste. 

Egia da nire bertsogintzan asko jan dudala nire aitatik. Aitak nik uste dut 

nahiko begi zuzena daukala zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki bertsotan, 

nahiko begi zorrotza dauka eta beti entzun izan diot berak esaten duena. (…) 

Gero nik pisua beti izan dut, orain ja ez, baina umetan nahita nahi ez denek 

berarekin lotzen ninduten. (Berts10 20160131). 

Bertsoa esan, gure etxera sartu eta ni jaio nintzenerako hor zegoen ja. 

Aitonarekin baneukan harreman berezi bat eta bertsolaritzaz hitz egiten 
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dugunean ba derrigor horra joan behar dut. Ez nekien bertsoa zer zen kasi, 

baina berak kantatzen zidan eta nik lorito baten moduan dena errepikatzen 

nuen etengabe (…) bertso zaharrak, niretzako egiten zituenak eta hori zen gure 

arteko kodigo bat. (Berts5 20151203). 

Eta amonaren bertso horiek, idatziak, buruz ikasitakoak. Bai, bai. 

Berak buruz zekizkien, nire amona ez zen sortzailea. Umorea eta zirikatzeko 

gogoa, baina ez horrenbeste prestatzeko astia. Birramona gehiago gogoratzen 

du nire aitak, baina nik ez nuen ezagutu nire birramona. Eta amonak bai 

kantatzen zituen bertsoak, Txirritarenak, eta gero kontatzen zuen historia bat 

bera gaztea zenean Txirritak bota ziola berari bertso bat bere soineko 

txuriarekin. Bertsolaritzaren erreferentziak bai egon direla beti presente. 

Horrela bapatean kantatuta zerbait aitak. Baina gehiago bertso idatzi, bertso 

doinutegi zabala, oinarri hori familian bai (Berts7 20160104). 

Hurrengo garaia, 1990. hamarkadaren hasiera, Bertsomania izendatu du Garziak (2012). 

Bertsolaritzaren munduan aldaketa batzuk gertatzen dira eta ondorioz jende berria 

hurbildu zen mundu honetara. Alde batetik, Hitzetik Hortzera telebistako saioa 

emititzen hasi ziren 1988an eta, 1994-1997 tartea kenduta, gaur arte jarraipena izan 

duen bertsolaritzari buruzko telebistako saioa da. Urte horretan ere hasi ziren urteko 

plazetan kantatutako bertsoen antologia argitaratzen Bat-batean liburuxkan. Orduan bizi 

izan zuen bertsolaritzak bere “boom”a: “bertsolaritzak ez du egundo izan 1990 eta 1992 

urteen artean izan zen neurriko entzuterik” (Garzia, Sarasua, Egaña, 2001: 28). 

 Euskal Herriko Txapelketa nagusiari begiratzen badiogu ikusiko dugu 1993ko 

ekitaldian hasi zela txapel gehien lortu dituen bertsolaria irabazten, Andoni Egaña 

(1993, 1997, 2001 eta 2005). Horrela bihurtu zen erreferente, bere estilo berriarekin 

bertsolaritzari beste dimentsio bat emanez. Urte horretako finalistak hurrengoak izan 

ziren: Andoni Egaña, Xabier Euzkitze, Sebastian Lizaso, Unai Iturriaga, Igor Elortza, 

Jokin Sorozabal, Jon Enbeita, Anjel Mari Peñagarikano eta Aritz Lopategi. Hauek 

izango dira, 1970. hamarkadako belaunaldikoek nagusiki aipatuko dituzten “imitatzeko 

ereduak”, edo bertso munduko “aitak”. 

1986ko txapelketa jarraitu nuen lehendabiziko aldiz eta Tolosako final 

erdian 813 puntu atera zituen [Sarasuak]. Nik ja orduko esaten nuen gustatzen 

zitzaidala [bere] kantatzeko era. Gero izan nuen Egaña fase bat. Hor Egañak 

egiten zituen gauzak berritzaileenak. Baina bai, guk pausoa ematerakoan Unai 
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Iturriaga eta Igor Elortza atera izana, Igor Elortza geratu zela bertso erdian, 

horrek ja eragin zidan barrenean zerbait: “begira zer egiten duten horiek?” 

(Berts7 20160104). 

Orduan, gure idoloak orduan zeintzuk geneuzkan ispilu aurrean jartzeko, 

bageneuzkan Euzkitze, Sarasua, Lizaso, Egaña, Joxe Agirre bat, Lazkano bat, 

denak gizonezkoak eta nolako gizonezkoak gainera,  arranke haundikoak, 

ausartak... Orduan zuk hori ikusten duzu eta bertsolaritzan [sartu] nahi baldin 

baduzu, holakoa izan behar duzula iruditzen zaizu. (Berts3 20151201) 

Hirugarren garaia 1994-2000 tartean kokatzen du Garziak, eta bertan agertzen da 

belaunaldi berria, bertsolaritzaren aldaketa edo gaurkotzea, mende aldaketarekin 

bertsolarien perfilaren aldaketa dator (gehienak unibertsitatetik pasatakoak izango dira) 

eta bertsokerak ere anitzagoak izango dira, egungo publikoaren dibertsifikazioa eta 

bertsolaritzaren zabaltzea ekarriko dutenak. Garziak (2012) Unai Iturriaga, Igor Elortza, 

Maialen Lujanbio, Jexux Mari Irazu eta Estitxu Arozena aipatzen ditu. Hauek aurreko 

belaunaldikoekin ere arituko dira kantuan, eta XXI. mendearen etorrerarekin, hurrengo 

belaunaldikoekin ere bai.  

Eta gero ja sartuko nituzke Maialen, Unai, Igor, Irazu. Guk behintzat 

ahots gazteagoak plazan ezagutzeko aukera izan genuen, aipatu ditudan 

Maialen, Unai, Jon Maia, eta hauek erreferente zaharragoak izango zituzten 

denak. Egaña eta Sarasua izango ziren gazteenak. Baina bertso-eskolan hasi 

zirenean seguraski ez zituzten jende gaztea erreferente bezala. (Berts9 

20160115) 

Elortzak eta Unai Iturriagak daukate beste kultura bat. Oso pertsona 

formatuak, mentalidade irekikoak, sentiberak. Gehienak aitak dira eta 

korresponsableak dira. (Berts2 20151119) 

Gero Andoni Egaña eta Maialen izan ditut azkenengo urte askotan idolo, 

gerora beraiekin kantatzen duzunean ez du esan nahi idolorik egiten denik ezta 

gutxiagorik ere, gero eta gehiago miresten dituzu. Nolakoak diren ikusita. Ez 

naiz inoiz inor imitatzen saiatu, beti ikusi ditudalako beste planeta batekoak 

bezala, ez zaizkit iruditzen ezta normalak, hain onak izatea. (Berts3 20151201) 

2000. hamarkadan, eta mende berrian, sartuta, esan dezakegu, aniztasun handia dugula. 

Alde batetik, belaunaldi diferenteak ari dira elkarrekin plazan. Beste alde batetik, eredu 
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diferenteak ditugu, adina, genero eta klaseari begira bertsolari desberdinak ditugulako. 

Gainera, egungo bertsolariak euren barruko ahotsaren bila ari dira, oso maila altua lortu 

dutelako goi-mailan dabiltzanak eta horren aurrean bakoitzak bere kolorea eskaini behar 

duelako aukerak zabalduz eta bertsoaren mundua dibertsifikatuz. 

Eta iruditzen zait gainera  Euskal Herriko final batean ikusten ditugun 

figura denak ordezkaezinak direla, bakarrak direla bakoitzak berean. Mila 

bertsolari gaude, mila, asko gaude. Eta ez dut esango inor ordezkaezina ez 

denik, baina bertsolari asko daude. Eta batzuk ja ez dira bertsolariak, Amets da 

Amets, Maialen da Maialen eta Igor da Igor. Bakoitzak bere berezitasunarekin. 

(Berts10 20160131) 

Gero etorri zen fuerte Maialen. Orduan hor nire sasoian ba beraiekin 

entrenatzen nuelako ba igual baina ikusten nuelako ze maila zuten. Gaur egun 

ondino Igor eta Unai badira niretzako erreferenteak eta orduan. Igor eta Unai 

dira nire erreferenteak gehi Maialen. (…)  Maialen, Amets, Unai, Igor, 

Mendiluze, Sustrai, Egaña horiek danak. Kostatuko da gaur egun dagoen maila  

hori superatzea. Nik uste dut oso maila altua dagoela, ez bakarrik bertsotan, 

kultur arloan erreferenteak dira. Ez bakarrik bertso munduan, oso jende jantzita 

eta eredugarria iruditzen zaizkit. Ez bakarrik agertzen direlako, maila 

daukatelako agertzeko. Jende hori idazten be oso ona da. Adibidez, Amets, 

Maialen, Unai, Egaña, hor denak idazten dute, Amuriza bera. (Berts8 

20160109)  

6.4.3.Emakume bertsolariak 

Garaiak aldatzen ari dira, eta elkarrizketatuen erdiak haien ibilbidearen zati luzeenean 

emakume bertsolari erreferenterik izan ez duten arren, beste erdiak Maialen Lujanbio 

izan du haiek bertso eskolatik plazarako saltoa eman zutenean, eta emakume erreferente 

izateko bidean daude. 

 Hasteko bertsolarien erreferentzia markoa edo iruditeria azken 25 urteotan aldatu 

dela adierazten dute. Denak datoz bat 1980ko hamarkadako bertsolari ereduak 

gizonezkoak zirela esatean, nahiz eta, Kristina Mardaras eta Arantzazu Loidi oholtzan 

ibili, tarteka eta apurka erretiratzen ari zirela, ez ziren erreferente izatera heldu. 

Nik beti esaten dut kasi kasi hasieretatik emakume bertsolari zaharrena 

neu naizela, klasean dabilena eta jarraitzen dut izaten. Ni baino zaharragoak 
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egon zirenean hasi nintzen ni plazan, Arantzazu Loidi eta Kristina Mardaras, 

baina ia Kristina uzten... O sea nik Kristinarekin koinziditu nuen pare bat saio. 

Eta Arantzazurekin antzera, ia biak erretiratzen edo. Eta gero hor egon ginen ni 

zaharrena, Estitxu Arozena hilabete bat gazteagoa da bakarrik, baina ia urtebete 

gazteagoa da. Ni abendukoa naiz eta bera urtarrilekoa eta Maialen, ia bi urte 

gazteagoa. Orduan klaro kasi hasieretatik... ba emakume zaharrena naiz. 

(Berts8 20160109) 

Nik kontzientzia hartu arte, nahi gabe erreferente gehienak maskulinoak 

izan ditut, etxean denok izan dira gizonezkoak bertsotan ibili direnak. 

Lopategi, gero plazan ba Unai Iturriaga eta Igor Elortza guretzat izan ziren 

“hala holako bi gazte bi Bizkaian, guztia aldatzera datozenak”. Eta orduan 

konturatzen zara “ostras, zure erreferente guztiak edo miresten duzun jende 

gehiena idazleak, musikariak, gizonak direla. Joer ezin da izango”. Hor esaten 

duzu egun batean “hau ez da normala, hau zerbaiten ondorioa da”.[...] 

Niretzako jarraitzen dute izaten [gizonak erreferente]. Andoni Egaña Andoni 

Egaña da eta kriston bertsolari ona da. Baina zuk 25 urte izatea lepoan edo 30 

urte eta ez jakitea nor dan Inaxi Etxabe, imajinatu, hori oso larria da. (Berts5 

20151203) 

Hurrengo hamarkadan, 1990.ean, Maialen Lujanbio, Estitxu Arozena eta Iratxe Ibarra 

agertu ziren taula gainean. Eta haiekin batera Estitxu Fernandez eta Onintza Enbeita ere 

aritu ziren bertsotan garai horretan.  

Orduan bertsotan gizonek egiten zuten bereziki, ze ni pixka bat gazteago 

naiz Maialen baino eta Iratxe baino. Baina gutxi gorabehera aldi berean 

ateratakoa. Orduan eurek izan diren lagun edo... Gero erreferentzi bihurtu dira 

ze plazan eman dute eman dutena. (Berts2 20151119) 

Bertsolarien artean ba hasiera hartan...bueno esan dut.. hemen Berrizen 

bertso-eskolan Iratxe Ibarra zegoen markinarra. Eta gero bertsotan orduan nire 

lehenengo erreferentea Maialen zen eta gerora bai hasi nintzen gerora gehiago 

ezagutzen. Baina gehienak bertsoari dagokionez, mutilak ziren. (Berts1 

20151112) 

Maialenek azken garaian generoari buruz bereziki. Hor beste batzuk aritu 

dira hausnarketak egiten, Uxue, baina horiek dira pixka bat ni eta gero. Ni 
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beste fase batean nengoenean eta ez ditut jarraitu, gauza batzuk bai, baina ez. 

(Berts2 20151119) 

Mende aldaketarekin indartsu agertuko ziren Uxue Alberdi eta Ainhoa Agirreazaldegi, 

taula gainean egoteaz gain, bertsolaritza eta generoari buruzko gogoeta partekatuz eta 

mahai gainean jarriz. Nahikari Gabilondo ere aipatzen da gazte trebe gisa, eta Iñaxi 

Etxabek 2015eko Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finalean Beñat Gaztelumendiri 

txapela jantzi eta gero bota zituen bertsoak zirraragarriak izan zirela dio batek baino 

gehiagok. 

Eta ni gaztetxoa nintzenean 15-16 urte neuzkanean, gezurra dirudi, baina 

ni baino gazteagoak ziren. Bi izan ziren, bi neska, Ainhoa Agirreazaldegi eta 

Nahikari Gabilondo, gerora oso oso lagun onak izan dira. Horiek zirelako 

ateratzen ziren bakoitzean ondo egiten zutenak dena, nire ustez. Eta klaro haiek 

12 urterekin hasi ziren bertsotan eta ni gero hasi nintzen eta nik aluzinatu 

egiten nuen. (Berts3 20151201) 

Nafarroa, neska eta gaztea. Bueno berdin du, zaharra ere hor dago 

merkatu bat, oraindik irekia emakume zaharrarena. Zenbat jendek esan du 

Iñaxi Etxaberen agurrarekin inpaktatu zuela? Baina umeak ere bertso-eskolan 

“joe amona hori ze polita izan zen politagoa Beñat Gaztelumendiren agurra 

baino" esan zidaten hori. Esan nuen  “Jo ba arrazoia daukazue, joe niri ere 

irudiak inpaktatu egin nau pila bat" Inpaktatu zorionerako e, o sea izan zen 

puntazo bat, horrela berezkoak. Eskuak atzean jarri zituen, bota zuen bertsoa, 

oso oso polita, gustatu zitzaidan pilo bat. Uste dut hor ere badagoela erronka 

bat emakumeak helduaroan. (Berts7 20160104) 

Gero eta emakume bertsolari gehiago daude eta denborarekin nesken taldea utzi eta 

bakoitzak bere nortasuna eta ezaugarri bereizgarriak izateko bidean daudela esan 

daiteke, protagonista oso bihurtuz eta haien ekarpena eginez. Baina egun, momentuz, 

emakume bertsolari erreferente nagusia Maialen Lujanbio da, bereziki 2009ko 

Bertsolari Txapelketa Nagusian zapiaren gainean txapela jantzi ziotenean mamitu zuen 

sinboloagatik.  

Eta gero Maialenek egin duen ibilbidea, iruditzen zait eredugarria. 

Hurbileko bezala ikusi dut beti eta orain ere. Ibilbidea elkarrekin egin genuen. 
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Berak egin duena eredugarria da. Maialen taldekide bezala [sentitzen dut]. 

Zalantza gabe eredu. (Berts7 20160104) 

Agian Maialen izan dela gehien mugitu nauen bertsolaria, bi alditan, 

gehien emozionatu naizen bi bertsoaldiak bereak dira. Azkena izan zen 2013an 

BEC-eko bere bakarkakoa, egoerak beste aldean jarri zaitu eta hor harremanei 

buruz teorizatu zuen modu batean. Eta hor niretzako beste ate handi bat ireki 

zuen, ireki zuen bezala 2001ean ate handi bat esan nuen "wow!". Eta asko 

ikutu ninduen eta 2013an berriz bera izan zen. Asko espero gabe. Nik asko 

teorizatzen dut, harremanei buruz bikote-harreman eta lagun-harremanei buruz 

buelta asko eman izan dizkiot gauzei baina sekula ez zitzaidan okurritu 

bertsora ekartzea. Eta orduan niretzako beste ate  bat ireki zen eta zentzu 

horretan nik uste dut Maialen bai izan dela erreferente handi bat (…) Nik uste 

dut bertsotan jarraitu banun, zerikusi handia eduki zuela 2001eko finalekoa 

(…) hor Maialenek kantatu zituen hiru bertso buruz burukoan Himalayatik 

postal bat jaso zuela eta bueno, eta bertso horiekin emozionatu nintzen 

barbaridade bat. “Nola egin dezake hori?” eta asko ukitu ninduen. Esateko 

erak, seguridade horrek, Maialenenak. Eta nik uste dut gehien inpaktatu nauten 

bertsoak horiek izan direla. (Berts4 20151201) 

Eta ez da eredu eta imitatzeko modukoa bakarrik emakume izatearren, bertsolari gisa 

baizik. Askok diote egungo bertsolari onena bera dela, bere estiloa, gaitasuna eta 

izateko-egoteko moduagatik.    

Bertsolarien artean Maialen zalantzarik gabe. Uste dut Maialen 

gehienontzat izan dela erreferentea, ez bakarrik berak sinbolizatzen duenagatik 

niri gustatzen zait Maialenen egoteko modua, Maialenen xumetasuna, 

Maialenen... (Berts1 20151112) 

Hortik kanpo? Maialen Lujanbio beti izan da guretzat pertsona oso berezi 

bat ez? Ba bera den bezalakoa delako, ez bertsolari gisa ez, den bezalakoa 

delako.  Orduan noski Maialenek izan da guretzat erreferentea, baina niretzat 

Maialen erreferente izan da bere pertsonagatik. Noski entzuten baduzu berak 

emakume bertsolari izateagatik izan dituen bere barne gatazkak edo 

konplikazioak, edo dena delakoa. Entzun dituzunean, oso interesgarriak 

iruditzen zait, iruditzen zait hortik zer ikasia asko daukagula, iruditzen zait 
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bertso munduan aldaketa asko eman direla eta eman behar direla alde 

horretatik. (Berts10 20160131) 

Maialen bada erreferente bat eta gainera asko gustatzen zait bere estiloa 

eta bere bertsokera. Egia da 15 urte zituenean eta gaur egun nola egiten duen 

bertsotan... oso estilo diferenteak dira. Kantakeratik hasita bertsokeria asko 

aldatu du, eta oraingo hau asko gustatzen zait. Gaur egun galdetzen badidazu 

"bertsolaririk onena?  Ba igual esaten dizut Maialen, niretzako gaur egun da 

onena eta nik uste dut kostako dela orain dagoen maila hobetzea. (Berts8 

20160109)  

Beraz, bertso eskolatik plazarako saltoa emateko une hauskorrean oraingo emakume 

bertsolariek helduleku eta bultzatzaile inportantea izango dute berari esker, lehenago ez 

zegoena. 

Gure sasoian utzi egiten zuten. Markinan ni baino urte bat gazteagoa 

Bizkaiko txapela jantzita neska bat bi urtez egon zen eta utzi egin zuen. Nik 

ikusten dudana Miren [Amuriza], Jone Uria, Alaia Martin, edade horretatik 

beherakoak jarraitu egin dute. Orduan nik uste dut...ba ja erreferenteak 

daudelako? Maialen dagoela hor txapelduna izan dena eta neska gainera, gure 

sasoian ez genuen eduki, ez dakit. Ez dakit zergatik den, ze bebai izaten da 

edadea, edade kritiko hori. Nik eduki nuen edade kritiko hori, zen 16-17 plazan 

hasi. Momentu batean sufritzen duzu, nik izan nituen saioan ba bisperan ondo 

lo egin barik igual edo urduri, saioan ere konturatzen nintzen ba ez nuela 

disfrutatzen. (Berts8 20160109) 

Gero pasatzen dena da askok uzten joan zirela eta ez ginela gelditu o sea 

19-20 urterekin horiek ia... askok utzi zuten eta gelditu ginen Igor eta Unai eta 

Bizkaian edade horretakoak...ez zegoen [emakumerik]. [...] Hurrengo 

belaunaldia edo ba Oihane Perea, Bizkaian Oihane Enbeita, Onintza Enbeita. 

Horiek hurrengo generazinotzat moduan hartzen ditut nahiz eta gaur egun ja 

danok bat egiten dugun... Ja gaur egun Onintza eta kasi kasi nire 

belaunaldiko... moduan edo dira. Baina orduan ez. Orduan horiek ziren 

gazteagoak, hurrengo belaunaldia ziren. (Berts8 20160109) 
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Berarekin batera badira beste emakume bertsolari batzuk euren bidea eta modua lantzen 

eta erakusten ari direnak ere, horrekin ekarpen desberdinak egiten ari dira bertsoaren 

diskurtso eta irudikapenetan.  

Niretzako Maialen erreferente izan den moduan, pasada bat izan da azken 

urteotan ari naizela deskubritzen emakume bertsolari mota asko daudela ere 

ez? Emakume izateko haina modu daude, bertsolari emakume izateko eta garai 

baten igual ba hasi zirenak esaten da askotan ba oso antzekoak zirela, 

beharbada maskulinoagoak zirela gugatik, askotan egin dira horrelako 

komentarioak. Ba femeninoagoak garela, edo pintatuta goazelako, takoiekin 

goazelako. Irten ziren lehendabizikoak nik uste dut ez baziren halakoak izan 

edo denak antzerakoak izan baziren, lehen esan dudana, beraien izateak adina 

eragin izango zuen inguruak ere ze permisibidade zeukan horretarako ez? 

(Berts1 20151112) 

Orduan guk bide hori ia zabalduta eduki dugu, erraz eduki dugu baina nik 

uste dut oraindik ere ba esango dizut Amets Arzallus esan eta ia danok 

imajinatzen dugu estilo bat, zorrotza, elegantea, tatata ez dakit zer. Ostera, 

esaten badugu Peñagarikano, ba ia beste personaje bat, beste rol bat ikusten 

dugu hor.. Ostera, nesken artean nik uste dut orain bai ari dela gero eta gehiago 

markatzen hori, baina orain arte izan da ba neska bertsolariak eta denak saku 

berean eta denak estilo berekoak izango bagina lez. Orduan, niretzako 

erreferente ari dira izaten oraintxe bertan nirekin kantatzen duten emakumeek, 

ikusten dudalako hori ba ze modu desberdinak dauden emakume izateko, 

bertsolari izateko eta hori plazara eramateko. Maila horretan... (Berts1 

20151112) 

Baditugu Maialen Lujanbiorekin, Onintza Enbeitarekin, Uxue Alberdirekin, Ainhoa 

Agirreazaldegi, Estitxu Arozena, Arantzazu Loidi, Estitxu Fernandez edo Oihana 

Bartrarekin ikasitako gauzak. Emakume bertsolari hauek egindako ekarpenak.  

Eta gero nik uste dut ere aipatu behar ditudala ba Uxue eta Ainhoa egin 

duten lana, pixka bat teorizatzen...ba emakume eta bertsolaritza eta hori. [...] 

Behar nuen erantzun bat edo behintzat nondik jan, edo nondik hasi, beste 

batzuk edukitzea lanketa eginda edo aritzea lanketa hori egiten ba... (Berts6 

20151224) 
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Besterik? Maialen aipatu duzu, zertan fijatu zara eta zer ikasi duzu 

Maialenengatik? Eta noski beste emakume edo gizon bertsolariengandik 

ere. Maialenekin ikasi dut adibidez, zeharka gauzak esatea daukan artea, 

daukan balioa. Maialen bertsolaria baino gehiago, pentsalaria da. Ez dakit, 

dena. Onintzarengandik adibidez, ikasi dut  pentsatzen ari naizena esan nahi 

baldin badut esaten eta ez lotsatzen adibidez. Uxuerengandik ikasi dut ba 

bueno beharbada nik garai baten, bera ni baino urte batzuk zaharragoa ere bada 

eta ni gaztetxoagoa nintzenean ba nik normaltzat nituen gauza asko ba ikasi 

dut, ulertu dut ez direla gauzak normal eta natural horrela izan eta ez direla 

horrela izan behar. Oihana Bartrarengandik ikasi dut kidetasunaren garrantzia 

zenbaterainokoa den eta ikasi dut hanka sartzen duzunean, berriro, berriro eta 

berriro. (Berts1 20151112) 

 Ba nik uste dut dudarik gabe "mejora" handia ekarri diola bertsolaritzari 

emakumearen presentziak. Eta gainera zortea eduki dugu Maialen Lujanbio 

bezalako bat izatea gainera bide urratzaile nagusietako bat, nahiz eta lehenago 

egon diren. Lehen egon direnak ere zergatik ez dute segi hori da galdera ez? 

Arantzazu Loidi oso oso ahots emea zeukan, oso oso bertsolari ona plaza asko 

egindakoa. Estitxu Arozena bat bueno bere testigantzak entzutea oso 

inportantea da, monografiko bat egin nuen Hitzetik Hortzera emakumea eta 

bertsolaritza eta hor bueno bakoitzari bi ordu eta erdi grabatu nizkion gero 

nahiz eta esaldi sueltoak joan eta esanguratsuak dira. Nik aipatu dudana ez? 

(Berts3 20151201) 

Emakume bertsolari asko  zaudete gaur egun. Ze aportazio 

azpimarratuko zenituzke, zer ikusten duzu zuk horrela? Jo ba nik uste dut 

adibidez Onintza Enbeita hartuko dut ezta?  Onintza Enbeitak beste freskotasun 

bat ematen dio bertsoari, beste emozio bat. Negar egin behar baldin badu, 

negar egiten du. Eta negar egiten du beti gainera. Eta hori orain arte ez zen 

sekula ikusi eta nik uste dut zaila iruditzen zaidala hori ikustea ez? Hori 

ikaragarria da, oholtzaren gainean jarri 5.000 pertsona aurrean negarrez ikustea 

pertsona bat poz-pozik ezta? Emozioz.  (Berts10 20160131) 

Eta bai gero egia da agian Uxue Alberdi daukan Draq King eta Draq 

Queenen zera horretan ba, oso....ez dakit nola esan. Baina bueno Estitxu 

Arozena bai izan da nik txikitatik ezagutu dudan bertsolari bat . Eta beti 
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oholtza gainean  ezagutu dudana Estitxu Fernandez ezagutu nuen nik. Gero 

apartatu zen baina Estitxu Fernandezek goxotasun handia transmititzen zuen 

eta hori. Estitxu Arozena esango nuke. (Berts10 20160131) 

Ahots arituei adi, berrien zain, eta zaharrak berreskuratuz osatu ahal izango da 

emakume bertsolarien genealogia eta bertsolaritzaren ikuspuntu feminista. Ikusi ez 

arren, 1990ko lehen emakume bertsolari aitortuen aurretik, beste batzuk ibili direlako 

bertsotan. 

 Nire garaian mitinak ematen zituen eta txikia zen baina oso handia 

ikusten nuen. Gustatzen zitzaidan eta nik gero deskubritu ditut ba idazleak eta. 

Baina bueno ia ikusi ditut beste modu batean "gustatzen zait, bestea ez, ez 

dakit", beste ikuspuntu batean. Deskubritu nituen ni baino 20 urte zaharrago 

ziren emakumeak, gainera batzuk zirela... Ezagutu nituen Hondarribin 

alardearekin zeuden emakume heldu borrokalariak, transmititu zidaten ere, ez 

dakit gure amak bezala ez? Esango nuke. Gure amen adineko emakumeak 

deskubritu nituen garai horretan, zenbat borrokatu zuten, zenbat balio duten, 

zenbat dakiten, orain post-amak direnak. Ze berrindartuta dauden gogoarekin 

asko. Egia esan gauza horiek baloratzen ditut. (Berts2 20151119) 

6.3.4.Bidelagunak 

Bat-bateko bertsolaritzaren erreferente klasikoak eta garaikideak ikusi ditugu, 

garaikideen artean emakumeak nabarmendu ditugu eta, gai honekin amaitzeko, eredu 

izatearekin batera gure emakume bertsolarien bidelagun izan direnei egingo diegu 

lekua. Elkarrizketatutakoen arabera, bertsoaren munduan egindako bidean lagun edo 

kide izan dituztenak ere aipatzeko modukoak direlako, eredugarri.  

 Hiru une eta toki desberdindu behar ditugu bidaideei buruz hitz egiterakoan: 

lehena haurtzaroa eta etxea izango dira. Hor izango dugu familiaren aldetik bertso 

munduaren eragina eta girotzea.  

 Bai, bai. Aita eta ama ziren etxekoak baina 13 urterekin aita eta ama dira 

etxe barruko bidaideak (Berts1 20151112) 

 Nire anaiarekin beti konparatu izan naute. Egia esan inoiz ez dut hori 

gaizki bizi izan baino bai zalantzak sortu dizkit batzuetan horrek. Eta iritsi da 

momentu bat konturatu naizena, “bera bera da eta ni ni naiz". Berak gauza 

batzuetan gailentzen da, eta nik badauzkat gauza batzuk  berak ez dauzkanak. 
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Kantua, musikan, berak bertsotan edo zerbaitetan niri aportatu izan didan 

bezala nik berdin aportatu diot berari musikalki, gitarrarekin, horretan asko 

lagundu diot,  doinu batekin. Bera doinu bat lantzen ari denean niregana 

etortzen da. Kanpotik etengabe konparatzen zaituzte adin batera arte. Zuk zure 

pertsonalidadea erakusten duzunean amaitzen da konparaketa. Jendeak ikusten 

du ja oso desberdinak garela. (Berts10 20160131) 

Kasu batzuetan euskal kantak izango dira bertsoarengana hurbiltzeko modu bat, garaiko 

musikarien abestiak entzun eta abestuz hasiko dira. Beste batzuk aldiz, senide 

bertsolariak eta bertsozaleak izango dituzte, eta haiekin izandako harremanaren 

ondorioz joango dira apurka-apurka mundu horretan lehen urratsak egiten.  

 Bigarrena ikastetxea eta bertso eskola izango dira eta nerabezaroa, haur eta gazte 

tarteko sasoia. Bi izango dira erreferentziak une honetan, irakaslea eta taldea. Batak 

bultzada eta motibazioa emango dizkie eta besteek babesa, konfiantza eta segurtasuna. 

 Guk ordura arte eduki genituen irakasleetatik oso diferentea. Ba eskolan 

edo eduki genituenak "nik eman behar dizut dena eta gero nik etxera joatea eta 

listo eta hemen ez da ezer pasa". Oso diferentea, beste aldea. (…) Amaia 

[Agirre] hor zegoen. Zuk esan duzun airbag hori, baina mimatu ere bai, eta 

zaindu. Nik gaur egun Amaia da daukadan lagun onenetariko bat. Bertsoetaz 

aparte bebai, nire barruko zerak kontatzeko...(Berts6 20151224) 

 Zerk eman zizun bereziki indarra aurrera egiteko? Lehen aipatu 

duzu familia hor aita eta ama, eta zerbait izan zenuen bereziki hortaz 

aparte hasiera haietan gurasoaz aparte, eta zure indar propio horretaz 

aparte? Horretaz aparte? Bueno plaza ere bai ba gozatu, gozatzen nuela eta 

mimatzen nindutela. O sea helduagoak ziren horiek edo Abelek, Zigorrek, 

Serapiok, eta. Horiek ni mimatu ninduten asko txikitxoa nintzenean. (Berts2 

20151119) 

Taldearena beti, talde batean edo bestean baina beti behar da... Babesa. 

Bai babes bat, gero betikoa da oso zaila da autodidakta izatea ez? Jende gutxik 

dauka gaitasuna, taldeak beti babesten zaitu eta beti bultzatzen zaitu aurrera 

segitzera. (Berts10 20160131) 
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Hirugarrenik plaza eta bertsolari kideak dira. Horraino heldutakoan kidetasuna eta 

konplizitatea izango dituzte hizpide. Gainera, bikote artistikoak osatuko dira boladaka 

eta txapelketetarako entrenatzen ibiliko dira taldeka.  

 Eta gero, momentu bat heltzen da zure bizitzan, zerbaitek klak egiten 

dizunean buruan eta esaten duzu “aber nik orain arte erreferentetzat izan dudan 

jendea, miretsi dudan jendea, beraiekin ari naiz bertsotan plazan, maite naute, 

esaten dudana interesgarria iruditzen zaie eta ez da ezer gertatzen eta 

funtzionatzen du”. Kontzientzia hori hartzeak, esatea “Unairekin, Igorrekin, 

Andonirekin, Maialenekin, ez dakit norekin edozein egunetan plazan kantatzea 

ja normala da eta beraiekin nagoenean oholtzan, eta oholtzatik kanpo, badirudi 

nik ere aportatzen dudala zerbait”. Maila berean sentitzea, ez dakit ze 

momentutan lortu nuen hori. [...] Ba hemen gaude biok eta elkarri aportatzen 

diogu.  (Berts5 20151203) 

 Bueno nik gogoratzen dut Maialen hasieran ikusten genuela beti 

Jesus Mari Irazukin, Irazu eta Lujanbio elkarrekin etorri ziren beti 

Bilbora. Bai, bai. Nik Silbeirarekin bezala, egiten genituen saio pila bat 

elkarrekin. Konplize ez? Edo... Bikote artistiko, beti izandu dana bertsotan. 

Martin eta Xalbador, Uztapide eta Basarri. Egaña eta Lizaso, Iturriaga eta 

Elortza. Maialen eta Irazu. Oso binakako ere izan dira sorrerak. Gero seguru 

Maialen egiten zituela saio pilo bat Irazu gabe, baina askotan geratzen zaizu 

irudi hori. Bai. Gero Maialen eta Andoni ere izan dira, ez? Bai, orain 

Maialen eta Amets, bueno horiek dira onenak, ze onenak dira. Eta Uxue 

Alberdi eta Ainhoa Agirreazaldegi. Amets eta Sustrai. Amets eta Sustrai 

hori da. Bai, bai, era desberdinetako bikoteak. (Berts7 20160104) 

Edonola ere banakako lana egin beharko dute bakoitzak bere ahotsa topatu ahal izateko 

eta bere ekarpena egitera heltzeko. Azpimarratzen dutena bertsolari kideekin sortutako 

harremanak eta elkarrekin partekatutako bizipen eta emozioak.  

 Bakarrik oso zaila da. Orain, izar izarrak direnak ere egin dute lan asko 

bakarrik. Taldea ona da gauza asko egiteko, baina bertsolari elitekoei ez diezu 

entzungo, Egañari Zarauzko taldean edo, bueno, Maialen igual bai. Unai Agirre 

eta... hor zegoen talde bat. Baina normalean, izar-izarrak direnak ez dira izan 

bertso-eskolan astero elkartzeko zera dutenak. Salbuespenak salbuespen. Nik 

uste dut hain gora iristeko behar duzula barne prozesu handi bat. Zalantzarik 
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gabe talde bat joateko eta kantatzeko ona da, baina baita ere... (Berts7 

20160104) 

 Garai batean Bilbon Uxue Alberdirekin kointziditu nuen justo 

hastapenetan zela eta nola sentitzen zen, nola sentitzen nintzen, komentatzen 

genuen. Momentu haietan asko hitz egin genuen gauzei buruz (…) Duela pare 

bat urtetik edo harreman handia egin nuen Miren Amurizarekin eta Oihana 

Bartrarekin eta asko konpartitu ditugu sentsazioak ere. Nola sentitu garen 

momentu batzuetan, gauza batzuetan ados egongo ginen hirurok, eta beste 

batzuetan ez. (…) Egoitz Zelaia adibidez bai eduki du genero ikuspegi bat, 

nirea, oso "maskauta" eta buelta asko emanda, ni oso gaztea nintzenetik. Eta 

beti hitz egin izan degu baita ere gaiari buruz eta berak beti interesa euki du eta 

gaia beti eduki du elkarren arteko zea horretan. Eta gero beste momentu batean 

Beñat Gaztelumendi bai Bilbon eta gero aurreko txapelketan ere elkarrekin 

entrenatu genuen, 2013koan ere bai. Eta gero askotan geratu izan gara 

komentatzeko, "ez nago eroso edo ez naiz sentitzen ez dakit nola" edo nola 

gauden esateko, animikoki. Lagun izan da, bidaide ere bai, eta adin berdinekoa 

gara eta orduan asko kointziditu dugu.  (Berts4 20151201) 

 Aipatu dituzu batzuek ematen zizutela tap-tap bizkarrean, 

segurtasuna. Besteek zer ematen zizuten inspirazioa, segurtasuna... 

Segurtasuna eta babesa. Eta beraiek badakite. Bertsolaritza da terreno bat nahiz 

ta norberak egin behar duen bere lana eta hor oholtzara taldean igo arren 

mikrofonoan bakarrik egoten gara eta bakardade sentsaziorik nik ez dut inoiz 

eduki. Eta hori niretzako oso inportantea izan da. Nik uste dut bestela ez nuela 

jarraituko [...] Eta igo aurretik "lasai, egingo dugu". Hori entzutean niretzako 

arnasaldi bat zen, eta gero esertzen zenean, tak bizkarrean egiten dizutenean: 

"ondo" edo "lasai" edo "aterako da". Sekula ez kritika bat, egiten dizuten 

kritika igual konstruktiboa "joe hemendik hartu izan bazenu". Eta alde 

hortatikan uste dut bertsolaritza bai dela gizartean islatzeko moduko fenomeno 

bat (Berts3 20151201).  
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Laburpen taula 6.1. Erreferenteak: ideia nagusiak.  

  

 ERREFERENTEAK: IDEIA NAGUSIAK 

Orokorrean 1980. hamarkadatik aurrerako erreferenteei buruz aritu dira nagusiki horiek izango direlako 

haiek zuzenean ezagutu dituzten bertsolaria 

Bertsolari klasikoak 

1980 baino lehenagoko bertsolaritza testu liburuetan irakurri eta eskolan ikasi dutenak 

Gizonezkoak dira aipatzen direnak: Txirrita, Xalbador eta Mattin, eta Lazkao Txiki. Xalbador izanez 

errepikatzen den eredu historikoa, bai Bizkaian baita Lapurdin ere. 

Ez dago emakume bertsolaririk kanonikoen artean 

Bertsolari garaikideak 

Joxerra Garziaren periodizazio historikoaren arabera (2012) sailkaturik 

Berrikuntza aroa (1980-

1990): elkarrizketatuen 

haurtzarorekin bat datorrena, 

beraz, familia giroan jasotako 

bertso-munduarekin.  

 

Etxean eta eskolan entzun eta ikasitako bertsoak eta kantuak dituzte 

akorduan: 

- Familian:   

Gurasoak eta aitona-amonak dira bertsoak transmititu dietenak 

kasurik gehienetan.  

Kasu batzuetan nahiko ezagunak ziren bertsolari batzuk zirelako 

(aitak, osabak, aitonak, eta gero nebak). Guztiak gizonezkoak. 

Beste batzuk, berriz, bertsozaleak, ama eta amonak aipatuz. 

- Eskolan 

Eskolako ereduak datozkie gogora bertsolaritza landu zuten 

irakasleen aipuak eginez 

Xabier Amuriza aipatzen dute orokorrean. Jon Lopategi Bizkaian eta 

Joxe Agirre, Imanol Lazkano eta Jokin Sorozabal Gipuzkoan. 

Gizonak irakasle eta gidari, eredu hegemoniko eta maskulinotik 

aritzen zirenak orduan. 

Bertsomaniaren aroa (1991-

1993): elkarrizketatuen 

gaztaroarekin bat datorrena, 

beraz, eskola arautuan eta gero 

bertso eskolan jasotako 

Bertsolaritzaren munduan aldaketa batzuk gertatzen dira eta 

ondorioz jende berria hurbildu zen mundu honetara. 

- Ikus entzunezko erreferentea: Hitzetik Hortzera telebistako saioa. 

- Idatzizko erreferentea: Bat-batean liburuxka. 
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ereduekin. -  1970. hamarkadako belaunaldikoek nagusiki aipatuko dituzten 

“imitatzeko ereduak”, edo bertso munduko “aitak”: 1993 ko 

Euskal Herriko Txapelketako finalistak (Andoni Egaña, Xabier 

Euzkitze, Sebastian Lizaso, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Jokin 

Sorozabal, Jon Enbeita, Anjel Mari Peñagarikano eta Aritz 

Lopategi). Guztiak gizonezkoak. 

Bertsomania osteko 

belaunaldiak (1994-2000): 

elkarrizketatuen helduaroarekin 

bat datorrena, plazan ikusi eta 

entzundako bertso eta 

bertsolariekin, izan publikotik, 

zein oholtza gainetik jasotako 

ereduekin 

- Belaunaldi berria agertzen da:  

bertsolarien perfilaren aldaketa dator (gehienak unibertsitatetik 

pasatakoak izango dira)  

bertsokerak  anitzagoak izango dira: egungo publikoaren 

dibertsifikazioa eta bertsolaritzaren zabaltzea ekarriko dutenak. 

- 2000. hamarkadan, aniztasun handia:  

 belaunaldi diferenteak ari dira elkarrekin plazan.  

 eredu diferenteak: adina, genero eta klaseari begira 

bertsolari desberdinak ditugulako.  

 egungo bertsolariak euren barruko ahotsaren bila ari dira 

-Erreferenteak: 

a. Garziak, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Maialen 

Lujanbio, Jexux Mari Irazu eta Estitxu 

Arozena aipatzen ditu. 

b. “Elitea” deiturikoak (azken 15 urtetan osatu 

eta finkatu den goi-mailako bertsolari taldea) 

eta azken lau Txapelketa Nagusietan parte 

hartu dutenak dira: Andoni Egaña, Maialen 

Lujanbio, Amets Arzallus, Sustrai Colina, Igor 

Elortza, Unai Iturriaga, Aitor Mendiluze eta 

Jon Maia.  

c. Lehenengo aldiz emakumezkoak agertzen dira 

 

Emakume bertsolariak 

  

- Elkarrizketatuen erdiak haien ibilbidearen zati luzeenean emakume bertsolari erreferenterik ez 

dute izan 

- Beste erdiak, bertso eskolatik plazarako saltoa eman zuten momentuan, Maialen Lujanbio eduki 
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dute erreferente giza.   

- Guztiak adierazten dute bertsolarien erreferentzia markoa edo iruditeria azken 25 urteotan aldatu 

dela. Egindako ibilbidea hamarkadaka banatu daiteke: 

1980ko hamarkada: bertsolari ereduak gizonezkoak ziren, nahiz eta, Kristina Mardaras eta 

Arantzazu Loidi oholtzan ibili, tarteka eta apurka erretiratzen ari zirela, ez ziren erreferente 

izatera heldu. 

1990ko hamarkada: Maialen Lujanbio, Estitxu Arozena eta Iratxe Ibarra agertzen dira taula 

gainean. Haiekin batera Amia Telletxea, Estitxu Fernandez. Ohiane Perea eta Onintza Enbeita 

ere aritu ziren bertsotan garai horretan. 

2000ko hamarkada: Uxue Alberdi eta Ainhoa Agirreazaldegi, taula gainean egoteaz gain, 

bertsolaritza eta generoari buruzko gogoeta partekatu zuten  mahai gainean jarriz. Nahikari 

Gabilondo ere aipatzen da gazte trebe gisa, eta Iñaxi Etxabe.  

Gaur egun: emakume bertsolari erreferente nagusia Maialen Lujanbio da, bereziki 2009ko 

Bertsolari Txapelketa Nagusian zapiaren gainean txapela jantzi ziotenean mamitu zuen 

sinboloagatik. 

 

Maialen Lujanbio 

 Bide urratzaile nagusiena. Guztiek aipatzen dute erreferente 

gisa. Bere ekarpenen artean aipatzen dituzte: 

 Harremanei, barne sentimenduei eta norbere mundu 

intimoari buruz kantatzea. Horrek ate berria zabaldu du 

bertsolari askorentzat. 

 Bere bertsoak egiteko estiloa, gaitasuna eta egoteko modua. 

 Gauzak zeharka esateak daukan balioa. 

 2009an, txapela irabazteak sinbolikoki indar handia izan 

zuen. Iruditegia aldatzen lagundu zuen horrek. 

 Emakume gehiagok jarraitzen dute bertsotan, Maialenen 

eredua dutelako ote da? 

 Gaur egun ohikoa da neskaren bat egotea bertso saioetan. 

Beste emakume erreferente 

batzuk 

 Onintza Enbeita:freskotasuna, emozioa, pentsatzen dena 

esaten eta ez lotsatzen erakutsi die. 

 Uxue Alberdi: naturaltzat zituzten gauzak zalantzan jartzen 

eta betaurreko moreekin begiratzen. 

 Oihana Bartra: kidetasunaren garrantzia 
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 Estitxu Arozena: bere bizipen eta testigantzak. 

Bertsoaren munduan bidaideak 

 Familiak, etxekoak. Senide bertsolariak eta bertsozaleak. 

Euskal kantak. 

 Ikastetxea eta bertso eskola: irakaslea eta taldea. 

 Plaza eta bertsolari kideak: kidetasuna, konplizitatea, 

segurtasuna eta babesa. 

 Bikote artistikoak osatzea: Amets eta Sustrai, Uxue Alberdi 

eta Amai Agirreazaldegi, Maialen eta Andoni… 

 Edonola ere, garrantzitsua da banakako lana egitea 

bakoitzak bere ahots propioa bilatzeko. 

Euren bidea lantzen ari diren 

bertsolari gazteak  

 Ekarpen desberdinak bertsoaren diskurtso eta 

irudikapenetan.  

 Hasierako emakume bertsolariak “antzekoak” ohi ziren. 

Eredu maskulinoari jarraitzen zioten. 

 Gaur egun, emakume izateko haina modu daude emakume 

bertsolaria izateko eta hori plazara eramateko. 

 Alde horretatik, erreferente dira gaur egun kantatzen ari 

diren emakumeak.  

 

6.5.Ondorioak 

Bertsolari klasikoei dagokienez emaitzetan ikusi dugu kanona maskulinoa dela. Badira 

nagusitzen diren bi bertsolari hegoaldean: Txirrita eta Lazkao Txiki, eta beste bi 

iparraldean: Xalbador eta Mattin. Hala ere, eredu desberdinak dira, paradigma 

diferenteak bertsoen estiloari eta egoteko erari begira. Batzuk maskulinitate 

hegemonikoaren erreferentzia ukaezina diren bitartean, beste batzuek arautik apur bat 

aldentzen dira.  

 Ondorioz, emakumerik ez dago bertsolari historikoen artean, kanonean 

plazagizonak besterik ez ditugu, plazandrerik bat ere ez. Hala ere, nahiz eta ikusgarri ez 

diren, plazandreak izan badira, baina ahanzturan geratu dira. Elkarrizketatuek Iñaxi 

Etxabe aipatu dute 2015eko Gipuzkoako Txapelketan txapeldunari kantatu zizkion 

bertsoek eta bere oholtza gaineko presentziak eragin handia izan zutela esanez. Kristina 

Mardaras eta Arantzazu Loidi ere agertu dira elkarrizketetan, 1970.eko hamarkadan 
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jaiotakoen artean pare batek aipatu dituzte, baina elkarrizketatuak plazak egiten hasi 

orduko utzi zuten bi hauek, beraz, ez zituzten erreferentzia gisa izan, eta hauek ere 

ahanzturan geratu dira.  

 Bertsolari garaikideen artean Garziak proposatutako hiru aldiak erabili ditugu 

gure sailkapenerako. Bertsolaritza berritzeko hiru urrats irudikatzen dira hauen bidez, 

lehena Amurizak, Lopategik eta Enbeitak gidatutakoa izan zen, teorizazioan eta 

transmisioan eragina izan zutenak, bertso eskolei bultzada handia eman zietenak. Gero 

Bertsomaniaren aroa etorri zen, publikoa zabaltzen hasi zen eta Egaña edo Sarasuaren 

ekarpenak azpimarratzen dituzte besteak beste. Azkenik 1990.eko hamarkadan 

belaunaldi berria agertu zen eta haiekin bertsolariaren perfila aldatu zen. Hemendik 

aurrera bertsolari berri gehienak unibertsitarioak izango dira, eta asko kaletarrak: Unai 

Iturriaga, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Jexux Mari Irazu, Estitxu Arozena (Garzia, 

2012).  

 Elkarrizketatuek sasoi honetan nabarmendu dituztenak kontuan hartuta ikus 

daiteke nola zabaltzen duten Garziak proposatutakoen zerrenda. Berak aipatutakoez 

gain hurrengoak ditugulako: Xabier Euzkitze, Sebastian Lizaso, Jokin Sorozabal, Anjel 

Mari Peñagarikano, Jon Maia, Iratxe Ibarra, Onintza Enbeita eta Aitor Mendiluze. 

 Hauetako batzuk ez dira bakarrik bertsolaritzan arituko, euskal kulturan ere 

beraien ekarpenak eta esperimentuak egingo dituztelako, musikaren eta literaturaren 

munduan Iturriaga, Elortza, Lujanbio eta Maia adibidez, eta batez ere 

komunikabideetako kolaborazioetan arituko dira, eliteko partaideak. Izan ere, euskal 

literaturan ukaezina da bertsolarien erreferentzialtasuna. Elkarrizketatu batzuek 

diotenez, badute zer esan eta esateko modua ere eredugarria da. 

 Hiru garai hauetan bertsolaritzak zabalpen eta gaurkotzeak izan ditu, eta 

berrikuntzak ekarri dituztenak izan dira imitatzeko ereduak sasoi bakoitzean. 

Elkarrizketatuek gogoratzen dute haien haurtzaroan etxean eta eskolan bertsoen 

transmisio lanean jardun zutenak, (senideak eta irakasleak), eta jasotakoa eredu 

hegemonikoa izan zela (klasikoak eta garaiko kanona). Gero, plazak egiten hasitakoan 

bertsokideekin kantatzean hurbil izan zituzten puntan zebiltzanak, haiekin batera 

kantuan, beraz, ereduak kideak ere baziren, konplizeak, eta haiekin konpartitzen dituzte 

bertso munduko bizipenak. Eta orduan etorri zaie kontzientzia batzuei, orduan konturatu 

dira haien erreferenteak ordura arte gizonezkoak izan direla, eta orduan, aldi berean, 

hasi dira emakume bertsolariak agertzen, eta elkarri begiratzen.        
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 1990.eko hamarkadara arte itxaron beharko dugu emakume bertsolariak izateko 

taula gainean, erreferente femeninoak izateko, garai hartako femeninotasun androgino 

edo ‘neutralizatuan’ bada ere. Orduan agertu ziren Iratxe Ibarra Bizkaian, Maialen 

Lujanbio Gipuzkoan eta Estitxu Arozena Nafarroan. Gehiago ere baziren, baina hiru 

horiek gailendu ziren ordura arteko gender-gap delakoari iskin eginez, eta beste 

emakume bertsolariek ez bezala, aurrera egin zuten bertsotan, besteek denbora laburrera 

utzi baitzuten plaza.   

 Elkarrizketatuek aipatu dituzten emakume bertsolariak lau multzotan banatu 

daitezke. Lehen multzoan, denek aipatu duten bakarra, Maialen Lujanbio da. 

Guztientzat aintzat hartzeko bertsolaria. Bigarren multzoan elkarrizketatuen herenak 

hizpide izandakoak dira: Uxue Alberdi, Kristina Mardaras eta Arantzazu Loidi. 

Hirugarren multzoan Iratxe Ibarra, Onintza Enbeita, Estitxu Arozena, Ainhoa 

Agirreazaldegi eta Iñaxi Etxabe ditugu. Eta azkenik, behin aipatutakoen artean Estitxu 

Fernandez, Amaia Agirre, Oihana Bartra, Miren Amuriza, Jone Uria, Alaia Martin eta 

Nahikari Gabilondo daude. 

 Eredu gisa dituzten bertsolariez galdetzean, gehienek esan dute garai 

desberdinetan erreferente desberdinak izan dituztela, baina nagusiki gizonak izan direla. 

Hasieran irakasle izandakoak, gero garai hartan puntan zebiltzanak eta egun elitekoak. 

Denek aipatu duten bertsolari bakarra ordea, lehen esan bezala, Maialen Lujanbio izan 

da. Eta elkarrizketatutako bik (%20k) txapela irabazi zueneko bertsoaldi batzuk aipatu 

dituzte zehazki, hauek barrua nola mugitu zien esanez, eta bertsotarako aukerak nola 

ireki zizkien azalduz.   

 Gehien errepikatu den gizonezko bertsolari garaikidea Igor Elortza izan da, 

erdiak baino gehiagok izan dute kontuan. Horri hurbiletik jarraitzen diote Andoni 

Egañak eta Unai Iturriagak elkarrizketatuen erdien aipamenekin. Gero Xabier Amuriza 

eta Jon Sarasua ditugu launa aipamenekin eta hirunarekin Amets Arzallus eta Xabier 

Euzkitze. Behin gogoratu dira hurrengoez: Anjel Mari Peñagarikano, Sebastian Lizaso, 

Sustrai Colina, Jon Maia , Aitor Mendiluze, Jokin Sorozabal eta Jexux Mari Irazu. 

 Erreferente identifikagarrien garrantzia bereziki azpimarratu izan dute 

elkarrizketatuek eskolako ariketetatik txapelketetako presiora pasatzean. Eta gero, 

plazako audientziaren eskakizunetara. Bertso Eskolan topatutako taldearen babesa eta 

konfiantzatik plazarako saltoan sentitutako bakardadeari aurre egitea zaila izaten da 

haien aburuz. Jende askok utzi du bat-bateko bertsolaritza, haien artean emakume 
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gehienek orain dela gutxi arte. Baina gauzak aldatzen ari dira azken 25 urteetan. 

Iruditeria edo bertsolarien irudikapenak aldatzen ari dira gero eta emakume bertsolari 

gehiago daudelako 14-18 urterekin txapelketetan parte hartzen dutenak eta plazan 

daudenak lehian eta kantuan. 

 Maialen Lujanbio izan da XXI. mendeko erreferentzia nagusietako bat. 

Imitatzeko eredu nagusia bihurtu da askorentzat duela bi txapelketa nagusi gailendu 

zenean. 2009ko EHko Txapelketa Nagusiko bere txapela sinbolo eta berrikuntza 

proposamena izan da. Egiteko eta egoteko moduan eredugarri dela diote 

elkarrizketatuek. Estilo propioa landu du Lujanbiok, kideek ahoz aitortu diotena behin 

eta berriz, baina ikerketarik izan ez duena oraindik. “Euskaratik eta euskaraz” bere 

agurrean erabili zuen azken oina izan zen eta topiko bilakatu da eremu desberdinetan. 

Komunikabideetan eta kulturan oro har erreferentzialtasun handia du Lujanbiok, baina 

hori formaltzea, ofizialki aitortzea falta da.  

 Emakume bertsolari honen ekarpenez gain, badira beste emakume bertsolari 

batzuek egindako ekarpenak ere ikerketa honetako elkarrizketetan. Arantzazu Loidiren 

eta Estitxu Fernandezen goxotasuna goraipatu du batek, Maialen Lujanbio eta Estitxu 

Arozenaren bizipen eta testigantzen garrantzia aintzat izan dituzte batek baino gehiagok, 

Lujanbioren estiloa, gaien trataera, kantakera, egoteko modua, eta izaera bera ere oso 

baloratuak dira. Onintza Enbeitak taula gainean emozionatzeko eskubidea eman die, eta 

Uxue eta Ainhoarekin betaurreko moreak janzteko aukera eskertu dute. Eta azkenik 

Oihane  Bartraren kidetasuna eta hanka sartuta ere aurrera egiteko bultzada. 

 2000. urtetik aurrera orain arte izan den aniztasun handiena dago ereduei 

dagokienez. Badira emakume bertsolariak, Maialen Lujanbiok aurretik egin bezala, bere 

bidea egiten ari direnak. Ahots propioaren bila dabiltzanak. Bertsolaritzan egungo 

elitearekin goi-mailako bertsoak egiten dira, eta orain eskolan daudenek aukera gehiago 

izango dituzte etorkizunean beraien bidea egiteko behar dituzten erreferentziak 

dituztelako (duela 20 urte baino gehiago, behintzat, bai). Lujanbio eta Elortza dira 

gehien nabarmendu dituztenak elkarrizketatuek, baina gero eta estilo gehiago daude, eta 

egongo dira. Emakume bertsolariei dagokienez, hasieran nesken taldea zena gero eta 

pertsonalizatuagoa izaten ari da. Hau da, bertsolari bakoitzak badu bere modua eta hori 

gizonengan argi ikusi izan den moduan, emakumeengan gero eta argiago ikusten ari da.  

 Amaitzeko, Bertso Eskoletan ikusi-ikasitakoari begira, gender-gap edo 

erreferente falta honek eragin handia izan dezake Eisner-en arabera (1994). Irakasten 
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denaz aparte, irakasten ez dena dagoelako. Curriculum ezkutuak transmititzen dituen 

balore eta ideologiekin batera, curriculum baliogabea (null) dugulako, hau da, 

curriculum esplizitu eta inplizituan sartu ez dena, esan edo egin gabekoak, irakasleek 

jakin behar dutelako ikasleentzat esan gabe doanek balio handia dutela. Bertsolaritzaren 

kasuan historian galdutako emakume bertsolarien ezagutza, haien diskurtsoa eta 

irudikapena, eta bizitzan hartu duten kokapena eta euren esperientzietan oinarritutako 

begirada propioa. 
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7. Emakume bertsolarien ahalduntzea Euskal Herrian 

 

Laburpena 

XX. mende hasieran ez zen emakume bertsolaririk ezagutzen, 2014ko datuen arabera 

ordea, bertso eskoletan aritzen diren haurren %48, helduetan dihardutenen %26, eta 

plazetako %20 emakumeak dira. Mende batean emakumeen presentzia bertsolaritzan 

irauli egin da eta artikulu honek hain zuzen ere gertaera horretan, emakume bertsolariek 

isiltasunetik ahots propioarekin kantatzerako bide horretan, gertatu diren faktoreengan 

jarri du begirada. Aldaketa honen arrazoi nagusiak, bestea beste, Bertsozale elkartearen 

sorrera, bertso eskolen hedapena, eta feminismoaren eragina dira. Guk, batez ere, 

emakume bertsolarien ekimenak ikertu ditugu eta horien artean Bertsozale elkartean ari 

den Genero Taldeak burutu dituen hainbat estrategia hartu ditugu aintzat. Hartara, 

bertsolaritza garaikidea ikertu dugu, izan ere, aldaketa bidean dagoen eremua da hau. 

Gizonezkoen eremu hegemonikoa zena mugimenduan jarri dute emakumeek, ez oraingo 

emakumeek bakarrik, baita azken berrehun urtean isildutakoek ere, eta ondoriorik 

nabarmenena emakumeen mugimendu honetan azkeneko hiru hamarkadetan emakume 

bertsolarien ekimenez nahiz Bertsozale elkartean sorturiko Genero Taldearen eraginez 

emakume bertsolariak ikusgarri egiten ez ezik ahalduntzen hasi izana da. Metodo 

kualitatiboa erabili da ikerketarako, egindako elkarrizketa sakonetan, eta horietan 

aipatutako bidean dauden 25 ahots eta testigantza jaso dira.    

Hitz gakoak 

Generoa, bertsolaritza, ahalduntzea, emakumeak 

 

7.1.Marko teorikoa 

7.1.1.Bertsolaritza eta generoa: emakumeen ahalduntze prozesua 

Emakume bertsolariak aldaketa prozesu baten subjektu dira eta eremu kultural baten 

iraulketaren paradigma. Ahots subalternoa  izatetik (Spivak, 1993), agentzia izatera  

pasa dira (Kabeer, 1999), hau da, ahanztura eta isiltasunetik ahots propioa eduki eta 

erabitzera. Agentziak ekintzarako gaitasuna adierazten du, literatur terminoak erabiliz 
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narratologian erabili ohi den subjektu aktantea izatea, alegia (Greimas, 1983). Hau 

horrela, objektu isildua izatetik subjektu ekintzailea izateko bidean ahalduntzen joan 

dira (Rowlands, 1997) emakume bertsolariak. Bide horretan hainbat lan eta hainbat 

estrategia markatu dira. Aitzindariak isilduak izan badira ere, jakina da talde 

subalternoek ekintzak sortzen dituztela euren egoera hobetzeko. Eta emakume 

bertsolariekin mendeen joanean horixe gertatu da: ahotsa itzaltzen utzi gabe egokiera 

egon denean indarrak batu eta progresiboki estrategiak markatu dituztela.  

Estrategia horiek antzemateko inportantetzat jo da bertsolaritzan fenomeno hori 

bertatik bertara bizitzen eta sentitzen ari diren 21 emakume eta lau gizon 

elkarrizketatzea. Horien artean, nahiz eta ahotsak anonimoki agertuko diren lan honetan, 

Maialen Lujanbio dugu, 2009an bertsolaritzaren historian 15.000 lagunen aurrean 

txapela16 irabazi zuen lehen emakumea.  

Baina goazen lehenik bertsolaritza17 eta generoaren arteko loturak nahiz 

bertsolaritzak euskararentzat eta euskal hiztunentzat izan duen garrantzia aipatzea. 

Mendeen joanean euskarari eta euskal kulturari lotua egon da bertsolaritza. Bertsolaritza 

bera erreferentea izan da euskarazko kulturan, bai kulturaren beraren biziberritzean eta 

baita hizkuntzaren beraren iraupen eta estrategian ere. XV. mendetik ezaguna dugu 

bertsolaritza eta ordukoak ditugu emakume bertsolarien lehen aztarnak (Hernández, 

2014; Larrañaga, 1995), baina mutuak izaki, ahotsik gabekoak, ikusezinak agertzen 

zaizkigu letra larriz idatzitako historian. Beraz, gaurko emakume bertsolariak ez datoz 

hutsetik, isilpera kondenatutako tradizio batetik baizik (Agirre, 2010). Wittig-en  hitzak 

gure eginez (1992), berretsiko dugu emakumeak izaki sexual bezala ikusgarriak izanik, 

pertsona sozial bezala ikusezinak garela oraindik, eta bertsolaritzarena fenomeno horren 

beste adibide bat da. Ondorioz, mendeetako emakume bertsolarien isiltasunak bertsolari 

garaikideengan bere burua eta diskurtso propioa eraikitzeko beharra sortu du. Hartaz, 

diskurtso propioz etorri diren eliteko emakume bertsolariek bertsolaritzaren sistema ez 

ezik bertsoaren sormena bera aldatu dute.  

                                                            
16   Txapelketa  nagusiak  egiten  dira  bertsolaririk  onenari  txapela  janzteko,  eta  1936tik  2013ra 
bitartean 16  txapel banatu dira, horietatik bakarra  izan da, momentuz, emakume batek  jantzi duena: 
Maialen Lujanbio 2009an. 
17   Bertsolaritza aipatzen dugunean bat‐bateko bertsolaritzaz arituko gara, hala proposatu baitute 
bertsolaritza garaikideari buruz hitz egiteko (Garzia, Sarasua, Egaña, 2001). 
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Bertsolaritza, bestalde, desagertzeko zorian egon bazen ere, denborarekin eta lan 

handiaren ondorioz, bat-batekoa masa18 fenomeno bihurtu da, hizkuntza bera 

biziberritzeko, modernizatzeko eta zabaltzeko ezinbesteko erreminta bilakatuz. 

Masifikazio honekin batera, bertsolaritzan emakumeen sartze masiboa gertatu da, 

gazteena batez ere (Agirre, 2010; Hernandez, 2014). 1970etik 1990era bertso-eskolak19 

sortu zireneko hartan planteatzen zen auzietako bat emakume bertsolaririk aterako ote 

zen izan zen. Eta bertso-eskolek hiru hamarkada geroago erakutsi dute emakumeen 

presentzia indartu dutela eta bertsolaritza urbano eta masiboa ahalbideratu dutela.  

Showalterrek (1982) emakumeen literaturan hiru etapa bereizten ditu, lehena, 

emakume idazleak gizonezkoen literatur lana emulatuz hasi zirenekoa; bigarrena, euren 

zapalkuntza salatuz eta literatura emakumeen aldarri bihurtutako tenorea, eta azkenik, 

hirugarrena, idazkera propioa sortuz oraindik dirauena. Euskal emakume bertsolariek 

bide bera egiten ari dira. Baina ahots propiora iristeko tradizioarekin eta boterearekin 

negoziatzen ari dira. Hasieran emulatuz eta gero disonantziak sortuz aritu dira. 

Disonantzia hauek emakumeen ezinegona, barru arrakalen adierazle izan dira lehenik, 

eta ondoren, kanpora begira sorturiko disonantziak, kanpo ezinegonaren iturri bihurtu 

direnak (Agirre, 2010). Une honetan hiru faseak indarrean daude euskal emakume 

bertsolarien eginbidean. Bada gizonezkoak emulatzen ari den emakume bertsolaririk, 

bada ozen eta zuzen hegemoniari oldartu zaionik bertsoaren bidez nahiz estrategia 

argien bidez dela hitzaldi, formakuntza edo saio esperimentalekin; eta azkenik, bada 

ibilbide luzea egin ostean ahots eta estilo propioa eta eredugarria duenik. 

Hiru fase hauetan ez ezik hiru hamarkada hauetan emakume bertsolariak elkartu 

dira eta jabekuntza prozesuan sartu. Batetik, topaguneak eta ekimenak sortu dituzte. 

Bestetik, eliteko bertsolariak gorpuztu dira eta bere diskurtso kontzientziadunarekin  

nahiz eguneroko praxiarekin beste emakume bertsolarientzako erreferente bilakatu dira. 

Azkenik, emakume bertsolariak hegemonikoki gizonezkoen den esparruarekin 

negoziatzen aritu dira jendartean eta bertsolaritza sustatzen duen erakunde nagusian, 
                                                            
18   Bertsolaritzaren  bat‐bateko  jarduerak  inolako  serieko  erreproduzioetan  oinarritzen  ez  diren 
jendeaurreko  kultur‐adierazpenak dira eta bat‐batekotasun horretan datza bere ekarpena eta bere muga 
ere. Munduan  zehar  ezagutu  dira  inprobisatzaileak  (kubatarrak,  mexikarrak,  kolonbiarrak…)  musika‐
tresnaren  baten  laguntzaz  egiten  dutenak  bere  lana.  Bertsolariak  bere  berbaldi  inprobisatua musika 
tresnarik gabe egiten du, bere berbaldia batez ere kantatua da, betiere,  doinu jakin batean eta a capella 
abestuz.  Doinuak  ezartzen  du  eredu  metrikoa,  alegia,  silaba  kopurua;  halere,  bertsolariak  ez  ditu 
zenbatzen  silabak,  hautatutako  doinuaren  barruan  egokiaraztea  besterik  ez  du  egiten.  Errimari 
dagokionez, errima kontsonantea edo osoa izaten da (Garzia, 2001, 2012). 
19   Bertso‐eskoletan  jendeari  bertsoak  kantatzen  erakusten  zaio.  Horretarako  irakaslea  eta 
materiala dute 
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Bertsozale Elkartean20. Horri lotuta, Genero Taldea sortu da eta masifikatu den 

bertsolaritzan parte hartzen duten eremu ekintzaile guztietan genero perspektiba 

txertatzen ari dira elkartekideak. Horrela, emakume bertsolariek elkarrekin buruturiko 

ekimenek; eliteko bertsolarien diskurtsoek eta praktikak, eta azkenik, Genero Taldeak 

gizonezko diskurtso hegemonikoek isildutako edota baliogabetutako ahots subalternoari 

bozgoragailua jarri diote.  

7.1.2.Baina, zer da bat-bateko bertsolaritza? 

Lekuonak ahozko generoaren barruan kokatu zuen bertsolaritza, bat-batekotasunaren 

ezaugarri harrigarria azpimarratuz. Segundu gutxiren buruan egin beharreko buruko 

antolaketa lana eta teknika berezia azpimarratuz, atzetik aurrera pentsatzeko teknika 

dugu: bertsolariak azkenekoan esan behar duena pentsatzen du lehenengo eta 

mekanismo hori da bat-batekotasunaren ezaugarri berezkoena (Larrañaga, 2013).  

Eliteko emakume bertsolariek bertsoera eraldatu dutela begi bistan jarri da, beste 

gauzen artean, teknika hau, bukaera sendo baten gainean bertsoa eraiki beharrean, 

aldatu da, bukaera iradokitzaileak, irekiak eginaz. Honek literaturan, narratiban, 

gertatutako berrikuntzarik nagusienetakoa gogorarazten digu: ipuinei amaiera aldatzea 

eta espero gabekoa eman, edo irekia utzi. 

Bertsolaritza XX. mende hasieran batez ere idatzia izan baldin bazen ere (bertso 

paperak), mende amaierarako egungo bat-bateko bertsolaritza nagusitzen joan zen, 

jendaurreko bertsolaritza garaikidea eraikiz, gaur ezagutzen den antzera.  

Bat-bateko bertsolaritza ez da hutsetik sortutako ekoizpena, tradizioaren 

ikuspegi sortzaile batetik biziberritzen eta garai berrietara moldatzen berrasmatzen aritu 

izan den tradizio modernoa baizik. Aierdi (2007) soziologoak bertsolaritza tradizioan 

erroak dituen ekimen modernotzat definitu zuen, izan ere, jendeak nagusiki herri kultura 

moduan ulertzen duela dio. Aierdik dioenez definizio horiek bertsolaritzaren hainbat 

ezaugarri erakusten dituzte: tradizioa, herri kultura edo modernitatea bezalako 

ezaugarriak. Azterketa horretan argi azaltzen dena da, bertsolaritza tradizioan erroak 

dituen herri kultura gisa definitu daitekeela, hortaz kultura molde batean ikusi behar da 

haren jarduna (Larrañaga, 2013). 

                                                            
20   Bertsozale  Elkartearen  sorrera  ofiziala  1987ko  ekainaren  18a  da.  Hiru  lan  alorretan  eraikia: 
transmisioaren antolaketa,  sustapena eta  jakintza bideak martxan  jartzea. Horiek horrela,  transmisioa, 
sustapena,  ikerketa  eta  komunikazio  sailak martxan  ditu  egun.  2500  bazkide  ditu  eta  beste  70  lagun 
inguruk dihardute egunero bertan lanean. 
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Aldaketa hori kontuan izanda, Larrañagak dio egungo bertsolaritza, gizonen 

jarduera izatetik, emakumeen jarduera ere izatera igaro dela, bertsolaritza tradizionala 

ezaugarritu duen hegemonia maskulinoa egunez egun leunduz joatearekin batera, 

emakumearen presentzia agerian jarri duelako. Duela soilik bi hamarkada, emakume 

bertsolarien kopurua nahiko murritza zen. Carmen Larrañagak (1995) dioenez, 

filosofikoki gizonari atxiki izan zaizkion baloreak izan dira bertsolaritzan 

nabarmentzeko estimatuenak: arrazoiketa, ulermena, hitza, pentsamendua; eta, aldiz, 

emakumeari sentimendua, zaintza eta maitasuna besterik ez zaizkio atxiki, betiere 

jendarte eredu tradizionalaren ikusmoldearen arabera (Larrañaga, 2013). Idatziaren eta 

bat-batekoaren arteko diferentzia, gainera, espazioak nabarmenki areagotu du, horrela, 

Gonzalez Abrisketari arrazoia ematen diogu emakume pilotariez mintzo denean eta 

esaten duenean euskal kulturan plaza gizonena dela eta emakumeen irudiarekin talkan 

dagoela: “el espacio central de la cultura vasca, aquel que corresponde al bertsolari, al 

político, al plaza-gizon; el espacio de la plaza” (Gonzalez, 2013: 86). 

7.1.3.Bertsolaritzaren historia 

Lekuonak zioen bertsolaritza artzaintzarekin sortua zela, ‘tankera neolitikoa eta 

historiaurrekoa zuela begitantzen zitzaion’ (Barandiaran, 2011:15). Tradizio zahar hau 

gutxienez XV. mendekoa litzateke, Mitxelenak garai hartakotzat jotzen ditu ezagutzen 

diren balada zaharrenak. ‘Garai hartakoak dira ere Manuel Lekuonaren ustez bat-batean 

zirauten emakumeak eta eresiac. Profazadorak ere, hitzari loturiko emakumeak, hor 

kokatzen zituen’ (Hernández, 2006: 62).  

Bertsolaritzaren antzinatasun horrek, halere, ez zuen begiramen handirik sortu 

ikerlarien artean, izan ere, XX. mendera arte bertsolaritzaren kontrako iritzia nabarmen 

zabaldua baitzen literatura edo historia jorratzen zutenen artean. ‘Arloteen eta ezikasien 

arteko joko hutsal eta alferrikakoa, ohitura interesik gabekoa eta moralaren aurkakoa, 

dantza soltea edo trikitia bezain amorala’ (Barandiaran, 2011: 15). Historian aurrera, 

bertsolaritza ikertzen aritu dinenen artean XX. mendeko 1930.eko hamarkada inflexio 

gunetzat jotzen da, izan ere, Lekuonak berak 1930ean esan zuen bertsolaritza tabernako 

kontua ez ezik, herriaren ahotsa ere bazela, eta formen perfekzioa, irudien mugimendu 

azkarra, elipsi eta adiera-molde hunkigarriak, edo denbora eta logika bereziak 

nabarmendu zituen, besteak beste. 

Lekuonari zor baldin badiogu bertsoak gaur egun duen estimazioaren abiaburua, 

hau da, arloteen pareko eginkizunetik ateratzea; 1960ko data ere azpimarratu behar 
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dugu, izan ere, bertsogintzaren kaletartzea, sozializazioa eta teorizazio hastapenak 

ordukoak baititugu. Eta beste bertsolari batzuen artean, apaiz batek, oraingoan sotana 

eta guzti, hautsak harrotu zituen. Xabier Amuriza zen sotanarekin bertsotan ziharduena, 

baina Amurizak bertsolaritzari haize berria ekarri zion, batez ere, bertsogintzaren 

inguruan teorizatzen hasi zelako.  

Bertsoaren teorizazioan ordea, Joxerra Garzia ezinbestean aipatu behar dugu, 

Garziak bat-batekoaren marko teoriko berria proposatu zuen estrainekoz. Garziarentzat 

(2001, 2012) bertsolaritzak formulazio teoriko berria behar du ‘bat-bateko bertsolarien 

helburua ez baita balio literario handiko testuak sortzea, entzuleengan emozioak 

eragitea baizik’ (Garzia, 2012: 40). Lehenik, poetika idatzitik urrundu nahi izan du bat-

batekotasuna, ‘izan, ere poetika idatziaren ikuspegitik begiratuta, maila poetiko 

kaskarrekoak dira bat-bateko bertso gehienak’ (Garzia eta al. 2001). Bestetik, bat-

batekotasuna ezin da testu hutsera makurtu, bertsoa ez delako testuan agortzen, kantua 

ere badelako (doinua, ahotsa, kantakera) eta publikoarekin batera osatzen delako ‘bat 

bateko bertsoa ia ezer ez baita testuingurutik erauzita’ (Garzia eta al., 2001: 140). 

Halatan, bat-batekotasuna erretorikatik hurbilago ikusten du literaturatik baino. Bat-

bateko bertsolaritzaz eginiko definizioa finago zehaztu du. ‘Bertsolaritza ahozko 

erretorika-genero epidiktikoa, kantatua eta inprobisatua da’ (Garzia eta al., 2001: 179).  

Teorizazioa eta bertsoa sozializatu beharra bidailagun izan dira bertsolaritzaren 

bidean eta bertso-eskolek horretarako ezin egokiera hobea eman dute. Sarasuak esaten 

du bertsolarien harrobia aberastu zuela bertso-eskolen etorrerak, antolatzaileak, zaleak, 

gai jartzaileak, ikasleak nahiz irakasleak aktibatuz (Sarasua in Barandiaran, 2011). 

Almen ikastolan sortu zen lehen bertso eskola eta hantxe abiatu zen lehen emakume 

bertsolaria: Arantzazu Loidi21. Kristina Mardarasek esaten du, ikerketaren gaiari lotuz, 

bertso eskolarik ez balego, emakumerik ez litzatekeela egongo bertsolaritzan (Mardaras 

in Barandiaran, 2011). Mardaras22 izan zen, hain zuzen ere, 1985eko Bertso Txapelketa 

Nagusian parte hartu zuen lehen emakumea.  

                                                            
21   Arantzazu  Loidik  hainbat  txapelketa  irabazi  ditu  bertso‐eskoletan,  baina  bere  garaiko  beste 
bertsolariek  ez  bezala  oso  ahots  fina  zuen  eta  oso  kritikatua  izan  zen  horregatik,  ez  zuelako 
bertsolariaren orduko perfila betetzen. 

22   Bertsolaritzan hainbat txapelketa  izaten dira, bertso‐eskoletakakoak,  idatziak, baina, bada 

bat nagusia eta inportanteena, non hoberenek lehiatzen diren. Behin bakarrik irabazi du emakume 

batek txapel hau, Maialen Lujanbiok 2009an.
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Amurizaren sotanak bertsolaritzaren historian berrikuntzari data bat ezarri 

bazion, Kristina Mardaresen gonak beste bat jarri zion, generoarena. Bertsolaritzaren 

historia hegemonikoan emakumerik ez da agertzen, hasieran genion modura; baina 

emakumeak beti egon izan dira bertsolaritzan, baina ikusezinak izan dira orain dela 

gutxi arte (Hernández, 2014). Eremu pribatuan beti aritu izan dira (etxean, lagun edo 

familia artekoekin). Halere, Lekuonak ez zuen zalantzan jarri emakumeei zor zitzaiela 

bertsolaritza iraunarazi, gozarazi eta transmititu izana (Larrañaga, 1995). Hona hemen 

beraz, ikusezintasuna eta ahanzturaren paradigma izateak, batetik, eta bertsogintzaren 

sustrairik garrantzitsuena izateak, bestetik, sor lezaketen oximorona: 

Asi pues, esta particular ‘homeostasis’ se resuelve en que el 

bertsolarismo deviene un paradigma de la masculinidad, y se equilibra en el 

olvido de la contribución de las mujeres al bertsolarismo. Para rescatarlas de 

este olvido hay, pues, que recurrir a recuerdos familiares e íntimos... es que en 

la intimidad de lo doméstico se recuerda y se sitúa a las mujeres en el quehacer 

bertsolarístico. (Larrañaga, 1995: 410). 

7.1.4.Ahozko inprobisazioa munduan eta generoa 

Vanesa Arozamenak 2010ean The Interaction between Orality and Literacy in the 

Basque Country tesia irakurri zuen Minessotako unibertsitatean eta bigarren kapitulua 

dedikatu zion ahozko eta idatziko literaturan euskal emakumeek duten rolari.  

Ana María Baeza 2013tik ikertzen ari da latinoamerikar emakume dezimistak. 

Horren argira publikatutako artikulu interesgarri hau: Payadoras contemporáneas en el 

campo cultural del Cono Sur. Eta Abel Zabalak  (2010) Argentinakoak ikertu ditu: 

Payadoras Bonaerenses. Revista de historia bonaerensean. Gurean eta bertsolaritzara 

etorriz, Jone Miren Hernández irakaslea eta ikerlaria izan da gai hau modu jarraian 

ikertu duen antropologoa: Euskara, comunidad e identidad. Elementos de transmisión, 

elementos de transgresión (2007) eta Palabras que emocionan, emociones hechas 

palabras, In-corporaciones antropológicas: Análisis desde el cuerpo y las emociones 

izeneko simposioan aurkezturiko komunikazioa. Baditu beste artikulu interesgarriak: 

Emakume bertsolariak: ahoskatu gabeko identitatea (2007), idatzi berri duen Emakume 

bertsolariak: bertsotik bertsora, hanka puntetan (2014) liburu kapitulua. Teresa del 

Valle Murgak 2012an Un ensayo sobre la mirada en la Antropologia Social lanean 

emakume bertsolarien inguruan honakoa dio:  
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Emerge una nueva forma de manifestar las emociones que tiene que ver 

con sus percepciones de lo que son situaciones igualitarias y con una 

sensibilidad a las maneras en que los temas pueden crear situaciones incómodas 

e inapropiadas para las mujeres. Todo un desafío que requiere y muestra 

empoderamiento y creatividad (2012: 18). 

Teresa del Vallek enpoderatze hau bertsolaritzaren sortze garapenean kokatzen du, 

haustura lez kokatu ere, eta eredu gisa 2009ko finalaurrekoetan Donostiako 

Belodromoan gertatutakoa aipatzen du. Finalaurrekotik irabazle ateratzen zenak final 

handian egoteko aukera zuen. 8 bertsolari, horien artean bi emakume. Jone Miren 

Hernandezen ikerketaren zatiak dira segidakoak Teresa del Vallek jasoak. 

Uxue Alberdi era una favorita. La propuesta que hizo el ‘facilitador’ fue 

“Estáis en una sauna y de pronto os dais cuenta de que la puerta no se puede 

abrir, estáis encerrados”. Se crea una situación en la que la bertsolari se siente 

incómoda Al momento intuí que algo no iba a terminar bien en aquel ejercicio. 

Uxue, con el rostro serio, tenía el primer turno de palabra y empezó con un 

comentario simpático en torno al calor que hacía en la habitación, ‘si esto sigue 

así nos desintegraremos’ dijo al final de su intervención. En su turno Estiballes 

dio un giró al argumento de Uxue Alberdi y dejó muy claro cual era su apuesta a 

la hora de enfocar sus intervenciones: optó por el argumento sexual. Mencionó 

su toalla voladora (podemos imaginar que por la acción su pene erecto) y 

comenzó un juego de insinuaciones. En sus próximas intervenciones Uxue optó 

por no contestar directamente a las propuestas de Arkaitz Estiballes y se limitó a 

seguir insistiendo en el calor asfixiante que padecían en la habitación en la que 

supuestamente ambos se encontraban. Arkaitz Estiballes supo sacar partido de la 

supuesta indiferencia de Uxue y cerró su turno de intervenciones con un tajante: 

‘bueno Uxue, puedes decir lo que quieras pero yo sé que te vuelvo loco y que tu 

eres una cachonda’. 

… Me pareció que Uxue Alberdi estaba seriamente afectada…. La 

bertsolari concluyó su turno de intervenciones nerviosa y claramente enojada, de 

hecho en su último bertso llegó a decir que aquella kopla no le hacía ninguna 

gracia y que quería marcharse de allí. 

Uxue fue penalizada en aquel ejercicio: no consiguió los puntos 

necesarios para pasar a la soñada final. El día siguiente un periodista especialista 
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en bertsolaritza y columnista habitual en el diario ‘Gara’ afirmó que cuando vio 

como había transcurrido aquella ‘kopla’ supo que Uxue no pasaría a la final. 

Aseguraba el periodista que en el fondo había sido penalizada por haber dicho 

‘no’ a las ‘proposiciones sexuales’ de su compañero bertsolari. Me sorprendió 

este texto porque rompía con uno de los mitos del bertsolarismo: se supone que 

cuando están en el escenario las y los bertsolari se convierten en aquellos 

personajes que ‘requiere’ el guión, pero, en este caso, algo le había hecho 

sospechar al periodista -y a mí misma- que lo transcurrido sobre el escenario no 

acababa de ser ficción” (Hernández 2011: 12). 

Capto de nuevo la mirada de Hernández acerca del impacto que le causó 

la escena y su interpretación sentida de la misma. El comienzo es rotundo: 

“No he conseguido borrar esta escena de mi memoria". 

Creo que en ella coexisten multitud de elementos interesantes e intuyo 

que con el tiempo iré descubriendo su sentido. De hecho recientemente 

repasando nuevamente esa escena creí ver en Uxue Alberdi un claro ejemplo de 

mujer emocional. Entonces todo lo vivido cobró para mí un nuevo sentido. 

Entendí por qué aquel día había conectado tan íntimamente con la bertsolari, 

entendí por qué, como ella, me había enfurecido, por qué estaba totalmente 

confundida con la situación. Comprendí que aquel día en aquel ejercicio, Alberdi 

había desterrado la retórica, los argumentos y la razón, para -directamente- 

acudir a su almacén corporal y emocional. Cantó desde las emociones, desde los 

sentimientos que a cualquier mujer le hubieran sobrevenido en esa situación de 

acoso. Y emergió el cronotopo genérico del miedo a la violación, al abuso. 

Entendí que su indignación y su impotencia eran las mismas que yo había 

sentido en distintos momentos de mi vida frente a exhibicionistas, tocones, 

parejas agresivas. Entendí que había cantado con su cuerpo y sus emociones, 

haciéndolas públicas y políticas, socializándolas. Era la imagen de la mujer 

emocional y como tal, requería de control y castigo” (Hernández 2011). (Del 

Valle, 2012: 16) 

7.2. Helburuak 

Atal teorikoa bukatze aldera eta metodologiari heldu aurretik kapitulu honen helburuak 

zehaztuko ditugu.  
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1.-Emakume bertsolariek ahalduntze bidean dituzten beharrak. 

2.-Genero Taldeak generoa bertsolaritzan txertatzeko eginiko lanak eta izandako 

arazoak aztertzea. Hau da, ahots subalternoei agentzia emateko egindako urratsak 

aztertzea. 

3.- Zentzu horretan, emakume bertsolariek, berdintasuna lortzearren aurrera begira 

eman beharreko urratsak zeintzuk diren antzematea. 

7.3.Metodoa 

Zer-nolako datuak ezagutu nahi ziren aurreikusita eta ikerketaren nondik norakoa 

zehaztuta, eztabaida taldeak estrategia metodologikotzat gauzatzea erabaki zen. 

Elkarrizketatuek libreki hitz egitea gustuko izango zutelakoan, eztabaidaren aitzakiak 

eta teknikak pertsonen testigantzak jasotzea samurtuko zuelakoan, hobetsi zen eztabaida 

taldeen bidez informazioa jasotzea. Izan ere, esan gabe doa, elkarrizketen bidez 

elkarrizketatuek elkar animatzen dutela batek zein besteak esaten duena elkarreraginean 

jarriz. Ikuspuntu horretatik, oinarria ikerketa narratiboa eta naturalista izan da. Hortaz, 

askatasun ia osoa eman zitzaien elkarrizketatuei luzatutako galderei nahieran 

erantzuteko.  

Bide batez, eta komunikazio prozesu horietatik, emakume bertsolari edo 

bertsozaleen errealitatea osatzen duten pentsaera eta sentierek (azken finean 

bizimoduek) destilatu nahi izan zen. Zentzu honetan, eta ikerketa atal honen alde bat 

azpimarratzekotan, partaide eta ikertzailearen arteko harreman horizontala bilatu nahi 

izan zen. Esa nahi da, une oro, ikerketaren onurarako ikertzailearen boterea leundurik 

geratzea nahi izan dela, benetako izan nahiko lukeen elkarrekintza komunikatiboan 

(Barbour, 2013; Bodgan eta Biklen, 1982; Colás eta Buendía, 1992; Flick, 2014; Goetz 

eta Lecompte, 1988). Limon eta Crespo-k (2002) diotenari jarraika, eztabaida guztietan 

moderatzaileak adieraziko du elkarrizketaren bidez elkarrekiko errespetua eta 

hobekuntza lortu nahi direla. 

7.3.1.Partaideak 

Ikerketa hau bertsolaritzaren testuinguruan garatu da, eta bertan hainbat audientzia 

(bertsolariak, bertso-ikertzaileak, bertsolaritza gaian adituak, bertsozaleak, bertso 

eskoletako gazteak, gai-jartzaileak eta Genero Batzordeko partaideak) kontsultatu dira.  
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Hartara, bost eztabaida talde egin dira, lehenengoa emakume bertsolariekin egin 

zen (arituak eta adituak) hiru pertsonek hartu zuten parte bertan, bigarren eta hirugarren 

eztabaida-taldeak bertsozale gazteekin egin ziren eta bertan bost emakume egon ziren 

lehen taldean eta hiru emakume eta hiru gizon bigarrenean (bertso eskoletan daudenekin 

egin zen, bertso udalekuetako nagusiekin zehazki). Laugarren eztabaida taldea berriz, 

hiru emakume bertsolarirekin eta emakume gai-jartzaile batekin egin zen, eta 

bosgarrena eta azkena Genero Taldeko hiru partaiderekin egin zen, bi neska eta mutil 

bat egon ziren.  

Hortaz aparte, hainbat emakume bertsolarik eta ‘bertsolaritza eta generoa’ gaian 

aditu direnek ezin izan zuten eztabaidetan parte hartu eta errelato bat idatziz egitea 

eskatu genien, guztira bost izan ziren. Denetara 25: 21 emakume eta 4 gizonezko. 

Ikerketan parte hartu duten ikerlariak berriz, 9 izan dira. (8 emakume eta gizonezko 1). 

Informazioa iturri ezberdinetatik jaso da. Horrela, taldeak hartu dituen landa oharrak 

LO1 eta LO2 moduan kodetu dira; eztabaida taldeak, ET1, ET2, ET3, ET4 eta ET5; 

errelatoak, Er1, Er2, Er3, Er4 eta Er5. Horrez gain emakumeei E bat jarri zaie bukaeran 

eta gizonezkoei G. 

7.3.2. Informazioa biltzeko erabili diren tresnak 

Informazioa biltzeko erabili diren tresnak honako hauek izan dira: eztabaida-taldeak, 

haien transkribapena eta ikerlariek hartutako landa-oharrak eta idatzizko narrazioak. 

Eztabaida taldeak, funtsean, taldeko elkarrizketak dira. Sakonean egindako 

elkarrizketen ezaugarriak dituzte. Horrela, pertsonen iritzi ezberdinak kontrastatu eta 

hautematen dira; bitartean, iritziak, sentimenduak, eta kontraesanak jasotzen direlarik. 

Gure kasuan, bistan denez, bertsolaritzak eta generoak bizi duten egoera izan da 

mintzagaia, planteamendu komunikatibo eta dialogikoen bidez gidatu eta jaso dena  

(Habermas 1994; Aubert, García eta Racionero 2009). 

Rapley-k (2014), bestalde, datuak biltzea xede duen eztabaida talde batean ez 

dagoela behin betiko erantzunik dio, ez bada horiek testuinguruaren eta beste 

solaskideekiko adierazpenen arabera zentzuz hornitzen direla. Hainbat autorek agerian 

utzi duten bezala, gainera, errealitatearen gaineko behaketa eta ulermena globalagoa 

izan dadin, ikertzaile bat baino gehiago aritzeak bizi izandako momentuaren inguruko 

ikuspegi ezberdinak trukatzeko aukera ematen du (Rekalde, Vizcarra eta Macazaga 

2011; Rekalde, Vizcarra eta Macazaga 2014).  
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7.3.3.Prozedura 

Eztabaida talde hauek ikerlari dinamizatzaile batekin eta landa oharrak hartzen aritu 

diren bi ikerlarirekin osatu dira, halaber, beste laugarren ikerlari bat arduratu da 

argazkiak egiteaz eta dena grabatzeaz, gerora transkripzioak egin ahal izateko.  

Informazioaren analisia landa lanarekin batera etapa garrantzitsua da (Goetz eta 

Lecompte, 1988). Gure kasuan, jasotako informazioa analizatzea prozesu bat izan da, 

funtsean induktibo-deduktiboa, dinamikoa eta sistematikoa, eskatu duena jasotako 

iritzien mezua ezagutzea, aukeratzea, sailkatzea, alderatzea eta interpretatzea. Prozesu 

honi esker, fenomenoak gorpuzten dituzten kontzeptu gisa ordezkatutako 

informazioetatik ideia nagusiak atera ahal izan dira (dimentsioak, kategoriak), eta 

fenomeno horietakoak diren kontzeptuak (azpikategoriak) (Coffey eta Atkinson, 2003; 

Rodríguez, Gil eta García, 1996).  

Esan bezala, dokumentuak kategoriatan sailkatu dira eta taldeko hainbat 

ikertzailek berrikusi dituzte txostena idazten hasi aurretik. Honen guztiaren ondorioz 

aurrerago aurkeztuko dugun sistema kategoriala baliatu dugu analisia egiteko. Bertan, 

erdietsitako datuak sailkatzeko dimentsio diferenteak erabili ditugu eta emaitzak 

NVivo11ren bidez tratatu ondoren, interpretatu dira. Behin emaitza guztiak analizaturik 

txostena erredaktatu eta ekarpen edota ondorio nagusiak atera dira.  

7.3.4.Analisi-tresna: Sistema kategoriala 

Kategoria sistema hau, analisi tresna izan dela esan daiteke. Partaideen testigantzetatik 

atera denez, planteamenduak induktibo-deduktiboa izaera du, alde batetik espero ziren 

erantzunak aurreikusi direlako (deduktiboa) eta bestetik espero ez ziren erantzunak 

kategoriatan bildu direlako (induktiboa).  

Taula 7.1. Dimentsioa, kategoria eta azpikategoriak 

Dimetsioak Kategoriak Azpikategoriak 

Emakumeen 

beharrak: 

emakumeek adierazten 

dituzten beharrak 

Kontzientzia hartzea: ezinbesteko 

baldintza da ahalduntze prozesua aurrera 

eramateko 

 

Gizonen inplikazio falta oso 

nabarmena izan da orain arte 

 

Bertso elkartearen Funtzio nagusia: bertso zaleen  
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lana, eta honen 

barruan genero 

batzordeak egin duen 

lana 

elkarteak oro har duen papera 

Helburuak: bertso zaleen elkartean oro 

har dituzten helburu nagusiak 

 

Erresistentziak eta kontrako jarrerak: 

generoarekiko sortzen diren 

erresistentziak 

 

Formazioa: Bertso zaleen elkartetik 

formazioa egin da hainbat mailetan.  

Nori zuzendu izan zitekeen 

lehenengo erronka (epaile, 

gai-jartzaileei..) 

Bidea egin da ekinez: 

hasiera batean ez zegoen 

inongo planik  

Hiru karrilak: lana hiru 

esparrutan egin dela 

(neskena, mutilena, mistoa) 

Bertso eskola feminista: 

emakumeak ahalduntzeko 

eskola 

Ahalduntzeko 

emakumeek 

egindakoa: 

emakumeek elkarteaz 

gain egin dituzten 

ekimenak, beraiek 

sortuak. 

Ekintzak eta ekimenak: 

topaketa bakoitzaren ezaugarriak 

Azkizuko Topaketak 

Bertso-udalekuak 

Aliantzen beharra: sareak 

sortzearen beharra 

Kontzientzia sareak 

 

Prozesu honi esker, fenomenoak gorpuzten dituzten kontzeptu gisa ordezkatutako 

informazioetatik ideia nagusiak atera ahal izan dira (dimentsioak), eta fenomeno 

horietatik ateratako kontzeptuak (kategoriak) (McMillan eta Schumacher, 2005; Rapley,  

2014). Gainera prozedura hau ez da erabili interpretazio teknologia gisa, baizik eta 

perspektiba hermeneutiko bat hartu da, gizakien arteko komunikazioan dagoen zentzua 

ulertu nahian. Transkribatutako ahotsak kategoriatan sailkatu dira. Sistema kategorialak 

funtzio bikoitza betetzen du, batetik testuen analisia egiteko baliagarria da, eta bestetik, 

emaitzen atalaren diskurtsoa antolatzeko (ikusi 8.1.taula).  
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7.4.Emaitzak  

7.4.1. Emakumeen beharrak 

7.4.1.1. Kontzientzia hartzea 

Atal honetan emakumeak ahalduntzeko bertsoaren munduan landu diren genero 

ekimenak agertuko dira. Beste hitz batzuekin esanda, bertsoaren munduan genero 

ikuspegia eta feminismoa txertatzeko zer egin den eta zer egiten ari den behatuko da. 

Bertsolaritza tradizionala ez da oso eredu abegikorra edo erakargarria izan emakume 

bertsolari askorentzat, haientzako lekurik egotekotan nahiko mugatua izaten zelako hau, 

hori dela eta, zenbait emakumek auzitan jarri dute bertsolaritzaren betiko paradigma eta 

beste eredu batzuk ere posible direla erakutsi dute.  

Momentu honetan daude iniziatiba asko batzuk maila pertsonalekoak 

dira, beste batzuk kolektibo bezala erabaki dute, asuntoa izan zen denak 

bisibilizatu eta balioa ematea. (150223_ET5_M).  

Zentzu honetan emakume eta gazte batzuen bultzadaz ereduen eraldaketarako 

proposamenak egin dira. Nahiz eta hasierako emakume bertsolari gehienek gizonen  

eredua jarraituz sartu ziren bertso mundura, gerora beste eredu batzuk aldarrikatu dira.  

Nire esperientzia Nafarroan hasi zen, emakumeen erreferentziak 

bazeuden, baina momentu hartan zeuden emakumeak gizonen bertsolari 

ereduan sartzen ziren. (150223_LOET5_M) 

Hori horrela, emakumeek egin dituzten aldarrikapenak oso inportanteak izan dira, bai 

kontzientziak astintzeko eta baita sentsibilizazioa lortzeko ere. Hona hemen emakume 

bertsolari batzuen esanak:  

Hemen lan bat egiten baldin bada izango da badagoela zertan lan egin. 

(150131_ET3_E) 

Gizartearen erdia gara, baina txapelketan begira zer dagoen, 

eskolartekotan begira zer dagoen, apustu estrategiko nagusi bat izan beharko 

litzateke hurrengo urteetan. (150109_ET1_E) 

Gauza bat da guk nola baloratzen dugun, nik uste dut gutako danok asko 

eskertzen dugula, eta baloratzen dugula kultur eremu batean genero lan bat 

egitea. (150109_ET1_E) 
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7.4.1.2. Gizonen kontzientzazio falta 

Bertsolaritzan, gizartean bezala genero perspektibaren txertaketan sumatzen da gizonen 

inplikazio falta, hala, batzuen ustez, gizonak ez dira gaira hurbildu ere egiten.  

Gizonak ez dira bustitzen, ez bakarrik ez direla busti, niretzako ez dira 

ezta hurbildu ere egin errekonozimentu bat ematera edo esatera, ‘jo’ ba hortik 

joan behar da, edo hortik sakondu beharko da, aber... (150109_ET1_M) 

Oso zaila da sortzea talde bat norberak dituen pribilegioak galtzeko, hori 

ez da egiten, egoera menperatuan dauden pertsonak mugitzen dira, beti 

minoriak mugituko dira.  Gizon aliatuak izango ditugu, baina aktibistak gutxi. 

(150223_LOET5_M) 

Bertsolaritza jendartearen eta kulturaren parte izanik, haren isla ere bada. Eta horren 

ondorioz egitura patriarkalean ezarrita dago, eremu sozial guztiak bezala. Hau horrela 

izakin, eremu publikoa den neurrian, emakumeen presentzia eta kontzientzia feminista 

ez dira nabarmen edo nagusi.  

Bertsolaritzan generoa lantzeko ekimenen aldekoa naiz. Baino ez dakit 

hori, gaur, zertan gauzatzen den. Ohore eta nagusitasun handiena ematen 

dituzten lan arloetan emakumeak urriak direla, ez direla ugaritzen. 

(150306_Er2_E).   

7.4.2. Bertsozale-elkartearen lana 

7.4.2.1. Funtzio nagusia eta helburuak 

Bertsozale Elkartearen lanari atxikitzen gatzaizkiolarik, bere funtzio nagusia hurrengo 

xedeetan azpimarratzen da: saioetan eragitea eta agente ezberdinek egin dezatela 

beraien lana. Elkarteak giro sanoa bultzatu nahi du, material didaktikoak eta ikerketak 

sustatzen ditu, eta formazioaz arduratzen da.  

Bertso elkartea ez da sartzen plazak emateko, edo emanaldiak 

antolatzeko, epe luzeko bidea egin behar da giroa saneatuta egoteko. 

(150223_LOET5_E) 

Giro egokia bilatzen hasi zenean harremanetan jarri zen fokua eta kasu horretan generoa 

kontuan hartzea gakotzat hartu zuten.  
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Harremanak hobetzeko generoa klabea da, eta horregatik genero 

ikuspegia txertatzea. (150223_LOET5_M) 

Gauzak horrela, Bertsozaleen Elkarteak Genero Batzorde bat sortuz bideratu nahi izan 

zituen han-hemenka azaltzen ari ziren generoaren inguruko kezkak. Genero 

Batzordeko eginbeharraz hitz egiterakoan, batzordeak bete behar dituen helburuak 

azpimarratu dira lehenbizi. Genero Batzordeko helburuetako bat da genero 

perspektibatik aholkularitza lana egitea.  

Gu gaude hor sustatzeko genero perspektiba, gero bakoitzak bere alorrera 

eraman dezan (150223_ET5_E)  

Ez da beste sailentzako aholkularitza zerbitzu bat, ezta generoaz arduratu behar den 

batzorde bakarra ere. Argi dute ez direla talde feminista bat eta inportanteena 

bertsolaritzan harremanak eta giroa zaintzea dela. Genero taldeko funtzio 

inportanteenetako bat da emakume bertsolariari plazaratzen laguntzea da, oholtzaren 

gainean ahaldundua egoteko. 

Eragin nahi dugu laguntza ematen emakumeari oholtzan eta ahalik eta 

emakume gehien saltoa eman dezan. Ezagutzea zein klabe ukitu behar diren 

enpoderamendua lortzeko, gorputzen teoriak eta psikologiaren lanketa klabea 

dira (150223_LOET5_E). 

Beste funtzio bat emakumeak ikusgarri egitea da, emakumeek egiten dutena baloratzea, 

eta erronka horretan sail bakoitzak bere ardura har dezan, Genero Batzordeak ardurak 

mahai gainean jartzea du helburu.  

Generoaren gaia bisibilizatzea du helburu. (150223_ET5_M).  

Datozen hamar urte hauetako erronka da sail bakoitzak har dezala 

benetan daukan ardura eta errespontsabilitatea. (150223_ET5_E).  

Niretzako elkartearen barruan ere indarra eman zaio genero taldeari edo 

errekonozimendu minimo bat ikusi zutenen ‘en masa’ juntatu ginala. Ez dakit 

eh?, ikusi zutenean derrepente ‘bi hauek kapazak dira 40 pertsona juntatzeko 

asteburu pasa baterako,’ eta pentsatu zuten: ‘hemen badago zer edo zer’, eta nik 

indarra hor ikusten dudala, taldean. (150109_ET_E).  
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Genero Batzordearen beharra ikusten da, barne lanketa eragiten duelako eta hausnarketa 

bultzatzen duelako. Baliogarria da jarrera eta jokaera batzuk aldatzen joateko, joera 

matxistak baztertzeko, eta erabakiak hartzeko.  

7.4.2.2. Erresistentziak eta kontrako jarrerak 

Genero Taldeak argi du generoarekin eta feminismoarekin lotuta emozio negatiboak eta 

mesfiantzak agertzen direla usu jendearen artean, eta jarrera horiek haien lana zapuztu 

eta baldintzatu ahal dutela. Beraz, hori zaintzea da eurek asko zaintzen duten alderdi 

bat.  

Modan badago zerbait ez zaigula gustatzen...orduan probabilitate handia 

dago hori kuestionatzeko eta orduan txisteak etorriko zaizkizu errez genero 

hitza agertzen den bakoitzean, eta bertan behera geldituko da egin dugun lana, 

orduan nahiago dut sutilagoak izatea. Hor egon behar dugu, baina ez gara egon 

behar gai moduan.  (150223_ET5_M) 

Genero Taldearen ekimenek bidea egin dezaten eta onarpena eta harrera ona izan 

dezaten asko zaintzen dute haien lana eta horren zabalkuntza. Gainera, generoa eta 

feminismoaren lanketa beraiena soilik ez dela gogoratzearen premia ikusten dute, denon 

ardura baita XXI. mendeko jendarte parekideranzko urratsak ematea.  

Zer da generoa lantzea kultur sorkuntza honetan? zer egin behar da? igual 

pentsatzen duzu gai bat dela generoaren aldekoa, eta justu efektua kontrakoa 

da... genero ikuspegia txertatzea ez da genero taldearen lana bakarrik, gu 

elkarte barruan gaude, baina hor beste pertsona pilo bat daude eragiten. 

(150223_ET5_M) 

7.4.2.3.Formazioa 

Formazio saioak antolatu dira bertsolaritzan parte hartzen duten agente desberdinekin: 

gai jartzaileekin, epaileekin23, edota kazetariekin. Gaiak jartzerakoan, bertsoak 

txapelketetan epaitzerakoan edo artikuluak idazterakoan sexismoan edo 

androzentrismoan ez erortzeko eta kontzientzia eta sentsibilitate feminista pizteko.  

[…] eta orduan egin genuen, ez zen izan kriston plana... baina esan 

genuen bueno ba gai-jartzaileak formatzeko, epaileak formatzeko, kazetariak 

                                                            
23   Bertso sisteman bertsolariaz gain oso  inportanteak dira gai  jartzaileak, epaileak eta kazetariak 
eta horiek gutxi  izanik,  laugarren eta bosgarren kideak kultur eragileak nahiz publikoa  lirateke. Horiek 
denak formatzea pentsaezina izango litzateke kopuruagatik. 
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formatzeko saio batzuk eman genituen eta orduan, gaia presente dago eta 

gauzak antolatzera joaten zarenean, ba daude lanketa horiek. (150223_ET5_E)  

Formazioa garrantzitsua da sentsibilizatzeko eta kontzientziak pizteko, esan bezala, 

baina elkarrizketatuen arabera, ez litzateke hor geratu behar generoaren inguruko 

lanketa, ikastaroak eta saioak abiapuntua izan beharko lirateke gero partaide bakoitzak 

bide horrekin aurrera jarrai dezan.  

Gai-jartzaile edo epaile bileretan egon bai, ba generoren aldetik jasoko 

dute zer edo zer, baino nik uste dut aparte lantzen ari direla edo landu beharko 

luketela, ez delako alde bakarrekoa bakarrik eta gero bai. (150131_ET3_E) 

Telebistako ordezkari batzuekin ere bildu da Genero Batzordea, bertan generoarekin 

lotutako hausnarketa bultzatzen ari dira eta.  

Biografiak bisibilizatzea adibidez, ikerkuntza sail bat, ikerketa bekak 

ematea adibidez, txapelketak daude, formatu eta ideiak eman ditu. 

(150223_ET5_E)  

Oholtzaren gaineko aldaketa bultzatzeko lana epe luzekoa da, ez da eremu honetan 

bakarrik egiteko lana, eta garai bakoitzean bere moldea hartzen du.  

Amona oholtzan kantatzen ikusten dugun arte, hau ez da normalizatuko, 

baina hori bertsolaritzan, hezkidetzan, literaturan, artean, margolariek... antzera 

daude beste esparru guztiak. (150223_ET5_E) 

Ez gara politikariak lau urtetara ez dugu plana aldatu nahi, nahi dugu 

honek funtzionatzea eta 750 urte barru… agian izango dugu beste bertsolaritza 

bat, beste plaza batzuk, beste saio batzuk. (150223_ET5_G) 

Amai gabeko ikasketa prozesu bat, momentu batean 2004en modu batera 

pentsatzen duzu eta 2016en esan duzu: ‘joder’ hau beste modu batera egin 

behar da, egoerak aldatzen doaz. (150223_ET5_E) 

Esparru ezberdinetan generoa lantzen ari da, mezuak zabaltzen ari dira. Eskolak eta 

udalekuak ez ezik, gai jartzaileak eta epaileak ere horren inguruan hausnarketa egiten 

ari dira.  

Eta gai-jartzaile eta epaileena? Eskolak eta udalekuak?Nik ez ditut 

kontrolatzen hainbeste esparru hauek, baina orokorrean kontatzen 

didatenagatik nik uste dut arlo guztietan ari direla lanean, neurri batean edo 
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bestean, gehiago edo gutxiago.’Generoa’ren txipa arlo guztietara zabaltzeko 

ahaleginak egiten dira, bere neurrian, bere maila, baina mezuak zabaltzen dira 

eta ekimen konkretuak ere gauzatzen dira. Ahaleginak egiten dira. 

(150306_Er1_E)  

Genero Batzordean pentsatzen ari zirenean formazioa egin behar zela, hasi zen inongo 

planik gabe, inongo esku-libururik gabe, inongo gidarik gabe.  

Esperimentazioa, ez dago bide zehatz bat, baina genero taldea ari da 

esperimentatzen, orduan esperimentatu ditugu ekintza diferenteak karril 

diferentetan eta denboraz edo hil egin dira edo aktibatu dira. (150223_ET5_E) 

Formaziorako hiru bide edo karril sortu dituzte: lehenengoa emakumea ahalduntzeko, 

bigarrena gizonak sentsibilizatzeko eta hirugarrena, mistoa, emakumeak eta gizonak 

elkarrekin lan egiteko. Hala ere karril bakoitzak abiadura desberdina darama, aktibazio 

maila desberdina. Emakumeei ez zaie konbentzitu behar, badakite lanean jardun 

beharko dutela. Beste bideak motelagoak dira, eta metodologia ibiliaz ibiliaz asmatzen 

dihardute.  

Kontzientzia hartzea, zelan dagoen osatuta taldean. (150223_LOET5_E).  

Emakumeak bakarrik parte hartzen dutela formazioa horretan eta 

enpoderamendua da helburua. (150223_ET5_M).  

Eragileekin lan egin behar da eta horregatik sortu ditugu hiru karrilak, bat 

emakumeekin emakumeen lana zein den ezagutzeko, pentsatzeko zein den 

gazteekin egin behar den lana. Pentsatu dugu ere mailakatzea jendea 

generorekiko duten sentsibilizazioaren arabera, baina ikasteko erritmo 

diferenteak daudenez, hiru bide asmatu dira: bat emakumeekin ahalduntzea 

lortzeko, beste bat maskulinitateari buruz sentsibilizazioa lortzeko eta mistoa, 

harremanak sortzeko eta elkarren artean ikusteko. (150223_LOET5_M).  

Lehenengoa, eta ondoen antolatua dagoena emakumeen karrila da. Emakumeek 

formazioa behar dute, baina taldean badago jende bat formatuta dagoena, eta oso 

aktibatuta dagoena. Topaketak eta tailerrak sortu dira karril horretan, eta bide berriak ari 

dira urratzen eten gabe.  

Emakumeen formazioan guk ez dugu egin behar ezer, bakarrik antolatzen 

da, ez diozu inori ezer esan behar, beraiek antolatzen dira. Emakumeen karrilak 
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eman ditu lorpenak, hor emakumeen topaketak ditugu hor, ospatzen dira urtero 

nahiko maiztasunez, Virginia Imazek ematen ditu ikastaroak, orain gauza 

berriak bilatzen gabiltza. (150223_ET5_E) 

Bigarren formazio gunea gizonen karrila izan da. Kasu honetan, sentsibilizazioa eta 

kontzientzia piztea izango litzateke asmo nagusia. Hasieran mutilen karrilean nesken 

karrilean egiten ari zena kopiatu nahi izan zuten, konturatu ziren arte bi kolektibo 

ezberdin zirela, behar diferenteekin eta ezaugarri ezberdinekin. Argi geratzen zena zera 

da, hainbat gizon ez zirela sentitzen eroso bertsolaritza tradizional horren ereduan eta 

hori landu zitekeela.  

…egin genuen saiakera eta izan zen imitatzea gizonen bidea emakumeen 

bidearekin eta beste gauza bat da, jarraitu behar dugu ikertzen, klasikoak 

mugitzeko zailak dauden arren. (150223_ET5_E).  

Talde honetan batzuetan maskulinitate berriei buruz hitz egiten da, beste batzuetan 

gaiarekiko sentzibilizazioaz, edo kontzientzia esnatzeaz.  

Kontzientzia, egoera ulertzea, generoa, sendiak, sakonerako egoerak, 

gizonek tema (edo kima) bezala,. (150223_ET5_E).  

Formazioaren barruan hirugarren bidea karril mistoa da. Umoreari buruzko tailerrak 

egin ziren, baina garbi dute jendartean aldaketa bat ematen bada denon ekarpena 

ezinbestekoa izango dela.  

Mistoa indartu behar da, emakume eta gizonezkoena nahastuta daude, eta 

ikusi behar dugu nola egin eta nora joan. Aurrera jarraitzeko begiratzea orain 

arte egin den lana ikustea ezinbestekoa da. Elkarte moduan gure lana da genero 

gaia hartu eta zabaltzea, karril mistoan generoa jorratu nahi dugu jakiteko bi 

aldeetako iritziak jasotzen zer egin daitekeen jakitea edo pentsatzea. Mistoan 

diagnostiko moduko bat egin nahi da, eta ikusi zein bide dagoen, datorren 

urterako bidea, plazarako saltoa ematea da. (150223_LOET5_E) 

Egindakoak eginda, emakumeen bertso-eskola sortzeko prozesuan dago, zarata 

gehiegirik atera gabe, emakumeak ondo senti daitezen oholtzaren gainean eta 

txapelketetan, hainbat egoeraren aurrean irtenbideak izan ditzaten.  

Emakumeen bertso-eskola sortu nahi da, baina publizitatea izan gabe, 

emakumeengan presioa ez sortzeko. Lan inportante bat da, sail bakoitzak bere 
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ardura hartu behar du genero perspektiba dela eta, ikusteko zer  egin daitekeen 

(150223_LOET5_M).  

Bertso-eskola feminista deitua izan da. Gogoarekin, konbentzimenduarekin eta 

indarrarekin sortu den ideia bat izan arren, ez dute asko publizitatu nahi, ez dute 

erakusleiho bihurtu nahi. Barrurako lana da.  

Goxoki mediatikoa delako, baina ez dugu esan nahi erabiltzen den 

metodologia, ez dugu bertan dauden emakumeak presio horrekin oholtzara 

ateratzea nahi… (150223_ET5_E) 

Nire inguruan sumatu nituen jende asko mesfidati ibili zela esanez, ‘zuen 

diskurtsoaren kontra ari zarete eta,... zeren guk nahiago dugu plazan emakume 

eta gizon izatea denak berdinak baina gero guk gure aldetik bakarrik aritzen ote 

garen-edo... (150131_ET3-E) 

Bertso-eskola feminista edo emakumeon bertso-eskola baten hastapenak 

nahi dira eman eta materiala sortu eta pixka bat konpartitu zer nahi dugu, zein 

bertso-eskola eredu nahi dugun. (150131_ET3_M) 

7.4.3. Ahalduntzeko emakumeek egindakoak 

Emakume bertsolariek aurrera eraman dituzten ekintzak aipatzerakoan hainbat 

ekimen aipa daitezke, horien artean 2003an egin ziren lehenengo emakumeen bertso-

topaketak Azkizun eta berriro 2013an egin direnak. Honez gain, 2014eko Bertso-

Egunerako generoa izan zen aukeratu zuten ardatza, eta besteak beste emakume 

bertsolarien presentzia zaindu zuten saio horretan. Azkizuko topaketak 2003ko irailean 

hasi ziren, asmoa zen herrialde guztietako emakumeak elkartzea bertsolaritzan genero 

ikuspegia nola txertatu zitekeen ikusteko.  

Azkizun herrialde guztietatik 30 lagun elkartu ziren ikusteko generoa 

nola txerta daitekeen (150223_LOET5_E). Eta nik eduki dut kontaktua genero 

taldearekin Azkizuko mobidarekin hasi ginenetik eta nolabait da gure 

kontaktua elkartearekin. (150109_ET1_E). 

Azkizukoak hainbat gauza ulertzeko parada eman zuen, batez ere bizipenen bidez, 

hasieran diskriminazioa besteei gertatzen zitzaien zerbait zela pentsatzen zuten arren, 

bukaeran, esperientziak konpartitu ostean, agerian geratu ziren partekatutako zenbait 

zapalkuntza. 
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Nik adibidez, … Azkizura joan aurretik ez nuela hainbeste imajinatzen, 

ez nuela hainbeste imajinatzen edo eta gero hortik zabaldu behar dela kanpora. 

(150131_ET2__E).  

Adibidez niri bai balio izan didala kontzientzia hartzeko eta horren 

inguruan hausnartzeko, … gauza txiki txikietan fijatu eta konturatu zenbat 

eragiten duten eta nik uste dut adibidez nik uste dut genero taldeak bai gugan 

eduki duela.... (150131_ET3_E)  

Generoaren inguruan Genero Taldeak eta hainbat emakume bertsolarik antolatu zuten 

eguna 2014eko Bertso-Eguna izan zen. Bertso Egun hori ez zuen inor epel utzi, mota 

desberdinetako erreakzioak eragin zituen. Batzuentzat astindu bat izan zen, baina 

balorazioak oro har oso onak izan ziren.  

Horregatik. esan nahi dut iazko bertso-eguna izan zen oso potentea, 

kriston astintzea izan zen ezta? Ikusten da hor lan bat dagoela, izugarrizko 

lanketa bat dagoela eta joer... (150131_ET2_M).  

Generoa tratatzeko beste abagunea udalekuak dira. Udalekuetan dinamika asko egiten 

dira eta hainbat metodologia berritzaile ere. Joera matxistak aldatzea zaila da, oso 

errotuta daudelako jendartean, gutako bakoitzaren barrualdean.  

Nahiz eta dinamikak egin eta gaiak landuz gero egunerokoan joera 

matxistak inkontzienteak oraindik. (150131_LO_I).  

Nik genero talde hori aipatuta, nik badakit guri begira asko aportatu 

duela eta niri adibidez kriston barnelanketa ekarri dit igual burua garbitu eta 

behar dituzun ideiak gorde eta nik uste dut berez hori dela garrantzitsuena eta 

hortik irten behar dela kanpora, gero kanpora begira zer edo zer egiteko 

orduan. (150131_ET2 _E) 

Ekimen hauetan adin guztietako emakumeak elkartzen dira, eta balorazio soziala pareen 

artean topatu dute. Bertsolaritzaren munduan gertatzen zaiena partekatzeko gune bat 

bihurtu da, eta taldeak ematen dien babesarekin hobeto sentitzen dira. Kontzientzia 

lantzea errazagoa da berdinen artean eta sareak sortzea eta erabiltzea onuragarria da 

konturatu eta gero hitzetatik ekintzetara pasatzeko.  

Hasi dela baloratzen elkartu izanak, eta konpartitu izanak gurekin espazio 

hori ireki digu bertsolaritza barruan zera haundi bat, lehenago bertso-eskolak 
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zuen funtzioa orain ere emakume talde horiekin betetzen dira. Isolatuta dauden 

bertsolariak, elkartu ahal izatea eta sentitu ahal izatea hor babesen … 

(150223_ET5_E).  

Bertsolaritzan hortaz, lan handia egiten ari dira generoaren inguruan. Lan horren 

ondorioak hitzaldiak, topaketak eta tailerrak izan dira orain arte; hau guztia bertsolari 

gazteentzako lagungarria izan daiteke.  

Bertsozaleen Elkartean genero taldearen sorrerak eta lanak zer ekarri du? 

Uste dut, denon artean, gaia zentrora ekartzea lortu dugula. Orain dela 10-15 

urte diskurtsoa ez zegoen egituratuta, ez zeukan indarrik, eta errazagoa zen 

norbere zailtasunak, haserreak...frustrazio edo muga pertsonalei egoztea, 

indarkeria estrukturala ez baitzen ikusten. (150306_Er3_E) 

Bertsolaritzan generoa lantzeko ekimenik ezagutzen duzu? Bertso 

Elkarteko Genero Taldea, Emakume Bertsolarien Topaketak, Bertso eskola ere 

sortu da gai hauen bueltan hausnartuz esperiementatzeko, Uxue Alberdik, 

Maialen Lujanbio, Ainhoa Agirreazaldegik... hitzaldiak eta bertso eskola 

feministak ere bultzatu dituzte, orain gutxi Bertsolaritzaren Sekretuak 

emankizuna jarri da abian...giroa puri-purian dago. (150306_Er5_E) 

Hasteko bertsolarien arteko harremanen inguruan aliantzen beharra ezinbestekoa ikusten 

da bidea egiten hasteko, eta baita jarraitzeko ere. Indarra ematen die bide horretan 

bakarrik ez sentitzeko eta bertso eskolan lortutako konfiantza ez galtzeko.   

Aliantzak ezinbestekoak dira. Baina aliantzak, ez bakarrik gainera nesken 

artekoak, nesken eta mutilen artekoak, eta baloratua sentitzea behintzat 

emozionalki eta intelektualki (150109_ET1_E). 

Sareak, aliantzak. taldea aipatzen du, sare hori ez balego ez lirateke 

plazara aterako. Prozesu bat da (150109_LO1ET1_E).  

Bertsolariak bere lagun bertsolarien babesa sentitzen du, baina, bide hori ez da hain 

erraza. Aurretik pertsonalki eta teoria feministen deskubrimenduan bere bidea egin 

duenik badago. Hala ere, oro har oraindik lan handia dago egiteke talde kontzientzia 

feminista lortzeko.  
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Uste dut oraindik lan handia daukagula egiteko alor honetan. 

Kontraesanak, beldurrak, inbidiak, juzkuak... landu behar ditugu benetako talde 

kontzientzia feminista lortzeko (150306_Er3_E).  

Emakume bertsolarien artean babes handia dago, baina zenbaitek gehiago baloratzen 

dute bertso mundutik kanpo jasotzen dutena giro feministan, lagunartean, etxean genero 

lanketari begira… Bertso mundua lehiakorra da eta horren barruan egiten diren 

epaiketak izaten direla gogorrenak diote.  

Bertso munduan, beste giro guztietan bezala, ego-borroka handia dago, 

jardun publikoa da eta horrek bere ondorioak ditu... (150306_Er3_E).  

Uste dut ezinbestekoa dela norbere autoestima lantzea, eta barrua 

orekatzea. Bestela sistema gupidagabea da. (150306_Er3_E).  

Bertsolaritza bezalako eremu publiko ezberdinetan, mota askotako aliantzak 

beharrezkoak dira talde kontzientzia feminista lortzeko eta babesa sentitzeko. Gainera, 

lehiakorrak eta indibidualistak diren eremu hauetan; inbidiak, juizioak eta beldurra 

egoten dira. Elementu horiek ez dute laguntzen kontzientzia feminista eraikitzen eta 

zabaltzen.  

Orain arte lan handia egin da eta gaia zentrora ekartzea lortu da. Baina oraindik 

asko dago ibiltzeko. Aurrera egin ahal izateko bertso-eskola feministak eta hortik 

ateratzen diren iniziatibak beharrezkoak izango dira. 

Argi dago bertsolaritzan, beste arlo batzuetan gertatzen den moduan, 

gizonezkoak nagusitzen direla eta emakumeak portzentualki gutxiago direla. Gai 

honetan aurrera egin ahal izateko kontu handiz eta zentzuz jokatu behar da atzera 

pausorik ez suertatzeko. Noizbehinka, bertso egunean gertatu zen bezala, horrelako 

ekimenak egokiak dira termometroa ipintzeko, jendearen inpresioak eta erreakzioak 

ezagutzeko, hortik aurrera errealitatearen argazki argia izanik lanean jarraitzeko.  
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8.1.Irudia: Bertso- elkarteak eginiko ekimenak. 

 

7.5.Ondorioak 

Lehen helburuari dagokionez ondorioztatu da emakume bertsolariek ahalduntze  bidean 

lan eskerga egin dutela eta egiten ari direla, gutxi-asko, baina beharra 

emakumeengandik sortua da, baita estrategiak emakumeek pentsatuak ere (Rowlands, 

1997) beraz, badago gidaritza aproposa. Horrela Bertsozaleen Elkartean, gai hauek 

landu beharra eta interesa ikusita Genero Batzordea martxan jarri zen 2009an.  

Bigarren helburuari lotuta, Genero Batzordeak bere sorreratik aholkularitza lana 

egin izan du, baina bertsolaritzaren ehundura soziala zaintzea du helburu, eta besteak 

beste, emakumeak plazaratzen lagundu nahi du, izan ere, neska gazte guztiak ez dira 

ausartzen plazara nahiz txapelketetarako urratsa ematen egoera zenbat aldatzen den 

sentitzean.  

Funtsean, emakumeak ikusgarri egitea eta baloratzea du helburu, gizon-

emakumeen arteko harremanak parekidetasunerantz bideratzearekin batera, baina 

kontrako erreakzioen beldur da. Ikerketan ikusten den bezala emakumeak bertsotan hasi 

zirenean gizonen eredua jarraitzen zuten, literaturan eta beste arteetan gertatu izan den 

bezala (Showalter, 1982), ekinaren ekinez ordea eredu hori eraldatu da azken hogei urte 

hauetan, eta horretan jarraitzen dute. Izan ere emakumea bertsolaritzan objektu hutsa 

izatetik subjektu (Greimas, 1983) izatera, diskurtso propioa edukitzera, pasatzen ari 



7.EMAKUME BERTSOLARIEN AHALDUNTZEA EUSKAL HERRIA 

214 

baita; eta hala, gure ikerketan bertsolari gazteek eskertzen dute aurreko belaunaldi eta 

garaietan egin den lana, nahiz eta inplikazio handiena emakumeena izan den salatu. 

Genero Batzordeak bere aholkularitza lanean, promozioan, eta formakuntzan 

izan ditu lanik esanguratsuenak. Promozioari begira gai-jartzaileekin, epaileekin eta 

kazetariekin harremanak izan dituzte sentsibilizazio eta bisibilizazio lanak egiteko. 

Halaber, bertso eskoletan nahiz formakuntza arautuan erabiltzen dituzten ikasmaterialak 

berritzen ari dira eta udalekuetan generoa lantzen.  

Formazioan hiru norabideko bidaia sortu ditu: lehenengoa, emakumea 

ahalduntzeko emakumeentzat bakarrik bideratua; bigarrena, gizonak sentsibilizatzeko 

haientzat soilik dena, eta hirugarrena, mistoa, emakumeak eta gizonak elkarrekin lan 

egiteko pentsatua, elkarbizitza eta harremanak xede. Hala ere, karril bakoitzak abiadura 

desberdina darama, aktibazio maila desberdina. Emakumeenak erritmo bizia hartu du, 

beste bideak, ordea, motelago doaz, erresistentziak tarteko. 

Lehen karrilean ahots subalternoek (Spivak, 1993) modu naturalean bertso-

eskola feminista deitua izan denaren aukera proposatu dute. Horrela, ideia hau 

esperimentatzen ari dira oso modu aberasgarri eta emankorrean.  

Bertsozale elkartean abian den Genero Batzordea beti egon ohi da emakume 

bertsolarien ekimenez lagundua eta elikatua. Askotan bi alderdien arteko lanak nahasi 

dira, izan ere, biak ala biak elkarrekin dihardute generoa lantzen.  

Batzordea sortu aurretik eta ondoren emakume bertsolarien ekimenak ugariak 

izan dira eta emakume bertsolariari kultur eremu honetan agentzia (Kabeer, 1999) eman 

diote denboraren joanean, ikusezin izatetik bertso jardunetan, epaimahaietan eta 

publikoan modu ikusgarrian egotea. Horrela, azkeneko hamarkadetan emakume 

bertsolariek elkartzeko beharra sentitu dute, 2003an abiatu zen trenak momentuz, 

geldiunerik izan ez duela.  

2014ean urtero egiten den Bertso Egunean, bertsolaritzari dedikaturiko egunik 

preziatuenean, genero perspektiba txertatu zen eta emakume bertsolariak nagusiki 

protagonista bihurtu ziren, honek emaitza gorabeheratsuak bueltatu zituen arren oso 

positibotzat jo izan duten ekintza izan da.  

Ondoriorik nagusiena da, emakumeen ekimenetatik emakumeen aliantzen 

beharra ikusten dela, egindako lana aitortua izan dadin, kontzientzia feminista garatzeko 

eta orain arte aipatu eta baloratu gabekoa positiboki agertu eta zabaltzeko.  
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Horren jakitun lan asko gelditzen dela diote, baina bertso eskola feminista abian 

da, ahalduntzen jarraitzeko esperimentazio berria, gizonezkoa hegemonikoki izan den 

plazan agentzia hartzen hasteko metodologia. 
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8. Ondorio orokorrak 

8.1.Eztabaida  

Lehenik eta behin errebisio bibliografikoa egiterakoan ikusi da generoa eta 

bertsolaritzaren ikerlerroa hasi berria dela eta honen inguruan ikertu dena oso urria dela. 

Hori horrela izanik ere, euskal emakume bertsolarien gaia poliki-poliki abiatua da. 

Ibilaldi honetan ikusi da bilakaera ez dela lineala izan, ezta molde bakarrekoa ere, anitza 

baizik. Fenomenoa oso zaharra da eta bere aldi txarrak eta hobeak izan ditu ibilitako 

bidean.  

Emakume bertsolariekin bertsolari erreferenteez hitz egiterakoan, emakumerik 

ez da kausitzen bertsolaritzaren historian, kanonean plazagizona da jaun eta jabe, 

plazandreak ez dira ezta hiztegian ere existitzen. Hala ere, nahiz eta ikusgarri ez diren, 

plazandreak izan badiren, ahanzturak jan ditu. Elkarrizketatuek Iñaxi Etxabe gogoratu 

dute 2015eko Gipuzkoako Txapelketan txapeldunari txapela jantzi zion emakume 

bertsolaria bezala. Kristina Mardaras eta Arantzazu Loidi ere agertu dira elkarrizketetan, 

1970eko hamarkadan jaiotakoen artean pare batek aipatu dituzte, baina hauek ere 

ahanzturak hartu ditu, ibiltzen ez diren bideak lez. 

Emakumeen ikusezintasuna eta ahaztura da emakume bertsolarien historian, 

auto-definizioan, nahiz erreferenteetan modu errepikakorrean ikusten dena, baina 

pixkanaka itzaletik argitara pasatzen ari da emakume bertsolaria. Hori horrela, 

plazandre hauen presentzia gizonezko mundu hegemonikoan ahalbideratu duten faktore 

nagusiak azaleratuko ditugu hurrengo ondorioetan. Lehen faktorea zalantzarik gabe 

bertsolaritzaren modernizazioa da (Aierdi, 2007; Garzia, 2001). 

Modernizazio bide horretan azken hiru hamarkadetan bertsolaritzak leku berezia 

hartu du, herri kultura ulertzeko beste era bat da; batetik, nortasun terminoetan 

usadioarekin erlazionatu dena, eta bestetik, kultur terminoetan modernitatearekin bat 

egiten duena. Herri kulturaren usadioa eta modernitatea bateratu dira eta egungo 

bertsolaritzak ikuskizun marka modernoa eta artistikoa du (Aierdi, 2007). 2006an gai 

honen inguruan ikertu zen eta datuen arabera, komunitatearen %14 bertsozale amorratua 

da, %26 zale moderatutzat zeukan bere burua, %28 noizbehinkakotzat eta %32 ez zen 

bertsozalea (Garzia, 2012; Aierdi 2007). Hori horrela izanda, kultur iniziatiba gutxik, 

edozein eratakoak izanik ere, bultzatu dezake hainbeste jende (Aierdi, 2007). 
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Aldaketa horren baitan entzuleen artean emakume eta gizonen presentzia ere 

aldatu da. 1993ko bertsolaritza finalean gizonezkoen kopurua %61 izan zen, eta 

2005eko finalaurretan % 53,6 eta finalean %52,6. Emakumezkoena 1993an %39, eta 

2005eko finalaurretan %46.4 eta finalean %47,4. Beraz, emakume entzuleen presentzia 

nabarmen handitzen joan den faktore bat da espektakulu moderno honetan. 

Publikoa ez ezik, bertsolariaren profila ere aldatzen joan da. XX. mendeko 

bertsolariak ez du zerikusirik gogoan ditugun hastapeneko bertsolariekin; gaztea, 

jantzia, unibertsitatean ibilia eta literaturako beste hainbat generotan diharduena da 

(Garzia, 2011). Halere, bertsolariaren kanona oraindik gizonezkoa, gipuzkoarra, zuria, 

heterosexuala, gaztea eta diruduna dela dirudi (Alberdi, 2014).  

Modernizazio horretan, bestalde, bertsoaren jendarteratzea eta eskolaratzea oso 

kontuan hartzekoa da. Horrela bertsolaritza curriculumean, pertsonaren garapenarekin, 

kultur ondarearekin, hizkuntza gaitasunarekin, eta musika gaitasuna sakontzearekin 

lotuta programatzen da (Aierdi, 2007). Eta jardun horietan guztietan emakumea ere 

agertzen da hartzaile gisa. Kasurik begi bistakoenak bertso eskolen fenomenoa eta 

emakumeen agerpena dira. 

Horren harira, urteak pasatu ahala ikasleen kopurua hazi da bertso-eskoletan, 

2007an Euskal Herrian bertso eskoletan zebilen ikasle kopurua 796 ikasletakoa zen, eta 

horien artean zeuden neska eta mutilen portzentajea oso antzekoa da, nesken kasuan 

%45 eta mutilena %55. Halere, lehiaketetan eta oholtzan oraindik andreen portzentajea 

baxua da gizasemeekin alderatuta (Zinkunegi, 2015).  

Bertso-eskolen sorrera eta zabaltzearekin bertsolaritzaren alor publikoan 

emakumeen presentzia areagotu da azken urteetan (Erkiaga, 2008). Berez lotura handia 

dago emakume bertsolarien formakuntza eta bertso eskolen artean, ikerketa honetan 

galdegindako 121 emakumeetatik batzuek hainbat tokitan ikasi dute bertsotan, 

zenbaitzuek batzuetan bertso-eskolez gain beste esparru batzuetan ikasi dute 

ahozkotasuna. Guztira 173 erantzun jaso dira eta 106 emakumek bertso-eskoletan ikasi 

dute. Askoz emakume gutxiago dira eskola arautuan ikasi dutenak (39) edota etxean 

(16) edo lagunartean (12). Beraz, begi bistakoa da bertsolaritzak leku berriak hartu 

dituela (Aierdi, 2007) eta horietan ere emakumea agertzen hasia dela. Beraz, 

modernizazioaz gain bigarren faktore inportantea bertsolari emakumeen agerpenean, 

bertso eskolen sorrera eta garapena izan da. 
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Bertso-eskolena aldaketa faktore inportantea bada ere, inkesta erantzun duten 

bertsolariek esparru honetan oraindik aldaketa gehiago gertatu behar direla diote eta 

batzuek aldaketa bat baino gehiago aipatu dute. Emakume galdekatuen arabera, aldaketa 

horiek oinarritu behar dira genero ikuspegiaren txertaketan (65 erantzun), metodologia 

aldaketan (46 erantzun) eta saio espezializatuen antolakuntzan (34 erantzun). Horren 

harira, emakumeen ahotsari lekua eskaini behar zaiola esaten dute, nahi dituzten 

estiloak eta gaiak lantzeko aukera izan dezaten. Horrela, balizko bertso eskola 

feministaren ideia errepikatzen da behin eta berriro, ikusezintasunarena bezainbeste. 

Bertso Eskola Feminista emakume bertsolarientzako airbag edo babestutako eremua da. 

Segurtasuna, konfiantza, eroso sentitzeko toki askea, edota oholtzara indartsu pasatzeko 

trebakuntza eremua.   

Aurrera egin ahal izateko Bertso Eskola Feministak eta hortik ateratzen diren 

ekimenak beharrezkoak izango dira. Hainbat ekimen eta saio esperimental sustatu dira 

baina oraindik arlo honetan gizonezkoak nagusitzen dira eta emakumeak gutxiago dira. 

Galdetu zaienean zerk lagundu dien gehien bertsolari sentitzen, modu harrigarrian, 

batzuek aukera bat baino gehiago aipatu eta honela erantzun zuten: plazak berak 

lagundu die bertsolari sentitzen (74 erantzun), bertso-eskolek ere lagundu diete (65 

erantzun), familiak eta lagunek (33 erantzun), beste emakume bertsolariek (25 erantzun) 

eta mugimendu feministak (11 erantzun). 

Lehenengo eredua zurruna zen eta egun eredu sozio-emozionala sustatzen da 

bertso-eskoletan. Lehenengo ereduan auto-estimua eta konfiantza ez ziren lantzen, hau 

da, alde emozionalak ez zuen lekurik eredu maskulino hegemoniko horretan; ondorioz, 

emakume askok bertsolaritza utzi zuten. Aldiz, egun badirudi horrekiko sentsibilitate 

berezia dagoela, eta garrantzi handia ematen diote oholtzarako prestatzeari, egiten 

jakiteari, baina baita egoten jakiteari. Hortaz, auto-estimua eta auto-konfiantza landu 

behar dira, eta nola ez, trebakuntza prozesuan feed-back positiboa eman. Gainera, 

emakumeak ahalduntzen eta harremanak zaintzen ahalegintzen dira, horretarako topatu 

dituzten zailtasunak mahai gaineratu dituzte. Ezinbestekotzat dute alde emozionala eta 

alde teknikoa aldi berean lantzea.  

Argi dago hobekuntzak agitu direla bertsolaritzaren esparruan, baina partaideek 

esan bezala, lehiakortasun eremu oraindik nahiko maskulinoa da nagusi. Horregatik 

emakumeak ahalduntzen jarraitu beharko dute, bakoitzak bere bide propioa landu dezan, 

hau da, bakoitzak nahi dituen gaiak eta rolak oholtzara eramateko eroso eta gustura. 
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Baina sentsibilizazio hori jendartean sustatu behar da, genero estereotipoak ekidin 

beharko dira, bidea urratzen jarraitu behar da. Bertso-eskolen lanketa hori oraindik ez da 

islatzen bertsolaritzaren lehiakortasun eremuan.  

Honaino ondorioztatua badugu ere, bertsolaritzaren modernizazioak eta bertso 

eskolen sorrerak emakume bertsolarien jarduna indartu duela eta ikusgarriago egiten 

lagundu duela, oraindik orain emakume bertsolarien portzentajea oholtzan eta 

txapelketetan oso urria da. Galdekatuek diotenez, alde teknikoak garrantzia handia du 

esparru honetan, baina ezinbestekotzat eta positibotzat dute alde emozionalaren lanketa.  

Alde emozionala landu behar dute oholtzan eta txapelketetan indarra eta babesa 

lortzeko (Alberdi, 2015). Bat-batekotasuna ez da prozesu erraza, teknika ondo ezagutu 

behar dute (Amuriza, 1982) eta diskurtsoak eta ideiak landuak izan behar dituzte. Aldiz, 

konfiantza eta segurtasuna ezinbesteko elementu emozionalak dira oholtzarako 

jauzian, gabezia hau emakumeak kantatzen jarduteari uzteko arrazoi bat da eta.  

 Bestalde, ikusi da erreferente faltak, Eisner-en (1994) arabera, eragin handia izan 

dezakeela formakuntzan garatzen den prozesu identitarioan, bertsolari bihurtzeko 

bidean. Ikusten ez dena existitzen ez den bezala, irakasten denaz aparte, irakasten ez 

dena dagoelako. Ukazio hauetan hezurmamitzen da curriculum nulua. Curriculum 

honek berekin daramatzan balore sistema, iruditeria eta ideologiez gain, curriculum 

inplizitua darama. Bertsolaritzaren kasuan historian ikusezin egin diren emakume 

bertsolarien ezagutza, haien diskurtsoa eta irudikapena, eta bidenabar, bizitzan hartu 

duten kokapen soziala eta euren esperientzietan oinarritutako behatu propioa izango 

lirateke hemen egongo liratekeenak. 

 Emakume elkarrizketatuek erreferenteen garrantzia azpimarratzen dute bertso-

eskoletako jardueratik oholtzara igarotzerakoan. Eta ondoren, publikoaren eskakizunen 

presiopean jartzean. Bertso eskolan taldearen babesa eta konfiantza izan dute, baina 

oholtzarako jauzian bakardadea eta lehia sentitu dituzte. Adierazi duten bezala 

zailtasunak izan dituzte egoera aldaketa bortitzari aurre egiteko, eta horren ondorioz, 

askok utzi dute ahozkotasuna, bat-batekoa, emakumeetatik askok. Eta hor 

hezurmamitzen da, bertso eskoletan sentitu den babesa galtzerakoan, bertsolaria plazan 

bakarrik eta presiopean aurkitzea, bat-batekoa uztearen arrazoia. Beraz, emakume 

bertsolaria emozionalki indartu behar da, baina doan tokira joanda ere toki horiek 

sentsibilizatzen eta hezten joan behar dira denentzako leku abegikorragoak izateko. 
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Haatik, aldaketak jazo dira azken 25 urteetan. Iruditeria aldatzen ari da eta egun 

emakume bertsolari askok txapelketetan eta oholtzan dihardute lehian eta kantuan.  

Kontzientzia, modernizazioaz haratagoko beste faktore bat da emakumeen 

presentzia plazetan bermatzen laguntzen duena. Kontzientzia prozesu horiek krisi 

momentuak ekarri dituzte eta hausnarketari lekua eskaini diote: zer nahi duten, jarraitu 

nahi duten. Elkarrizketatu gehienek aurrera egiten dute eta horretarako emakume 

bakoitzak bere ahots propioa eraiki behar du, garrantzitsua da bere burua ezagutzea eta 

jakitea zer duten esateko. Baina horretarako ibiltzen eta probatzen jarraitu behar dute.  

Esperientziak behar dituzte eta nola ez, besteekin konpartitzea lagungarria izan 

daiteke. Bizitako egoera diskriminatzaileak berbetan ipintzea aberasgarria da, eta honela 

jabetzen dira egitura sozialak eragindako zapalkuntzak errepikatzen direla emakume 

guztien testigantzetan. Errealitatea ikusteko modua aldatzen doa, gauzak argiago ikusten 

dituzte, emakume izatearen ondorio sozialez jabetzen dira. Hortik aurrera, haien burua 

birkokatzen dute, haien jendaurreko jarduna birplanteatzen dute, bertsolari moduan 

duten boterea erabiltzen dute jendaurrean nahi duten bertsolaria ateratzeko.  

Identitate eraikuntza eta lekutze horretan, berebiziko garrantzia izan dute 

emakume bertsolari hauengan andrazko erreferenteek, izan ere, eredu eta helduleku izan 

dira. Horrela, bertsolari klasikoaren kanonaz mintzo direnean maskulinoa dela diote. 

Lau izen aipatzen dituzte bertsolaritza hegemonikoen ordezkari, bi bertsolari 

hegoaldean: Txirrita eta Lazkao Txiki, eta beste bi iparraldean: Xalbador eta Mattin. 

Hala ere, eredu desberdinak dira, paradigma diferenteak bertsoen estiloari eta egoteko 

erari begira. Batzuk maskulinitate hegemonikoaren erreferentzia izan daitezke, besteak 

aldiz arautik apur bat aldentzen dira.   

Bertsolari garaikideen artean Garziak hiru aldi proposatzen ditu sailkapenerako 

eta gure egin ditugu. Bertsolaritza berritzeko hiru ardatz zedarritzen dira hauen bidez, 

lehena Amurizak, Lopategik eta Enbeitak gidatutakoa izango litzateke, teorizazioan eta 

transmisioan eraginkorrak, bertso eskolen bultzatzaileak. Gero Bertsomaniaren aroa 

etorriko litzateke, publiko zabalago batekin eta Egaña edo Sarasuaren ekarpenak 

aipatzen dira, besteak beste. Azkenik 1990eko hamarkadan belaunaldi berria loratu zen 

eta haiekin bertsolariaren perfila aldatu zen. Horiek gehienak unibertsitarioak izango 

dira, eta asko kaletarrak: Unai Iturriaga, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Jexux Mari 

Irazu, Estitxu Arozena (Garzia 2012).  
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 Elkarrizketatuek sasoi honen inguruan esandakoak buruan, ikus daiteke nola 

zabaltzen den Garziak proposatutakoen zerrenda. Berak aipatutakoez haraindi honako 

bertsolariak aipatzen direlako: Xabier Euzkitze, Sebastian Lizaso, Jokin Sorozabal, 

Anjel Mari Peñagarikano, Jon Maia, Iratxe Ibarra, Onintza Enbeita eta Aitor Mendiluze. 

Hauetako batzuk ez dihardute bertsolaritzan bakarrik, euskal kulturan ere alea erein 

dutelako, kultur esperimentuak egin dituztelako, musikaren eta literaturaren munduan 

Iturriaga, Elortza, Lujanbio eta Maia adibidez. Batez ere komunikabideetako 

kolaborazioetan dira ezagunak, goi mailako partaideak dira.  

 Elkarrizketatuek gogoan dute txikitan etxean eta eskolan bertsoen munduan 

jardun zutenak, (senideak eta irakasleak), eta jaso zutena klasikoak eta garaiko kanona 

izan zela. Gero, oholtzan hasi zirenean, bertsokideekin kantatzean bertatik bertara izan 

zituzten puntako bertsolariak, beraz, ereduak kideak ere baziren, konplizeak, eta haiekin 

partekatzen zituzten bertso munduko bizipenak. Ordura arte konturatu gabe bazeuden 

ere, orduan jabetu dira haien erreferenteak ordura arte gizonezkoak izan direla. 

Konplizitatea lagun hasi dira emakume bertsolariak elkarri begiratzen.        

 Halere, 1990eko hamarkadan azalduko dira emakume bertsolariak taula gainean, 

erreferente femeninoak orduantxe hasiko dira, tenore hartako femeninotasun androgino 

edo ‘neutralizatuan’ bada ere. Iratxe Ibarra Bizkaian, Maialen Lujanbio Gipuzkoan eta 

Estitxu Arozena Nafarroan. Gehiago ere izan ziren, baina hiru horiek gailendu ziren 

ordura arteko erreferente faltari muzin eginez, eta aurrera egin zuten bertsotan, besteek 

ez bezala, epe motzera ekarri baitzuten plazandre izatearen beharra asetzeko lana.   

 Elkarrizketatutako emakume gehienek garai desberdinetan erreferente 

desberdinak izan dituztela adierazi dute, baina nagusiki eredu maskulinoak izan dira. 

Hasiberritan irakasleak izan zirenak eredutzat hartu zituztenak, gero garai hartan puntan 

zebiltzanak eta egun eliteko bertsolariak direnak. Maialen Lujanbio guztiek aipatutako 

bertsolari bakarra da. Eta bi emakume bertsolarik Maialenek irabazi zueneko bertsoaldi 

batzuk oroitu dituzte, momentu berezi horrek barruak nola mugitu zien esanez, eta 

bertsotarako aukerak nola ireki zizkien argituz.   

 Gehien aipatu duten egungo gizonezko bertsolaria Igor Elortza izan da, erdiak 

baino gehiagok izendatu dute. Erdiak Andoni Egaña eta Unai Iturriaga aipatu dituzte eta 

herenak Amets Arzallus eta Xabier Euzkitze. Xabier Amuriza eta Jon Sarasua aipatu 

dituzte lau alditan. Eta bakan batzuek behin aipatu dituzte hurrengo bertsolariak: Anjel 
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Mari Peñagarikano, Sebastian Lizaso, Sustrai Colina, Aitor Mendiluze, Jokin Sorozabal 

eta Jexux Mari Irazu.  

 Lehen esan bezala, Maialen Lujanbio bihurtu da XXI. mendeko erreferente 

nagusia. Bere egiteko eta egoteko modua eredugarria izan direla adierazten dute 

elkarrizketatuek. Imitatzeko eredutzat dute askok duela bi txapelketa nagusi gailendu 

zenetik, baita aurretik ere. Maialenek bere estilo propioa sortu eta landu du, eta ideia 

hori azpimarratzen dute kideek. “Euskaratik eta euskaraz” bere agurrean baliatu zuen 

azken oina izan zen eta lelo bihurtu da hainbat eremutan. Esan daiteke 

komunikabideetan eta kulturan erreferentzialtasun handia duela Lujanbiok, baina 

erreferentzialtasun hori ofizialki aitortzea falta da.  

 Eskuartean ditugun elkarrizketetan, Maialen Lujanbioren ekarpenez gain, badira 

beste emakume bertsolari batzuen aipamenak ere. Arantzazu Loidiren eta Estitxu 

Fernandezen goxotasuna azpimarratu dute batzuek, Maialen Lujanbio eta Estitxu 

Arozenaren bizipen eta lekukotzak hizpide izan dituzte batek baino gehiagok, 

Lujanbioren estiloa, gaien trataera, bertsokera, egoteko modua, eta izaera bera ere oso 

balioetsiak dira. Onintza Enbeitak taula gainean emozionatzeko eskubidea eskaini die, 

eta Uxue Alberdi eta Ainhoa Agirreazaldegirekin begirada feministaren aukera izatea 

eskertu dute. Eta azkenik Oihane Bartraren konplizitatea eta hanka sartuta ere aurrera 

egiteko eskubidea barneratu du batek. 

2000. urtetik aurrera orain arte sekula ezagutu ez den aniztasun handiena egosten 

ari dela ikusi dugu, etorkizuneko ereduei dagokionez. Batzuk, Maialen Lujanbiok 

aspaldidanik egin bezala, bere bidea egiten hasi dira, berea izango den ahotsaren bila. 

Eliteko bertsolaritza dugu egun eta goi-mailako bertsoak egiten ari dira, horrela eskolan 

daudenek aukera gehiago izango dituzte aurrera begira beraien bidea egiteko, eskasian 

zeuden erreferenteak hor daudelako, ernamuinetan, duela 20 urte baino aukera 

gehiagoren promesa egiten. Lujanbio eta Elortza dira gehien aipatu dituzten 

erreferenteak, baina gero eta zabalagoa da estiloen jorraketa. Emakume bertsolariei 

gagozkiolarik, ikusi ahal izan dugu hasieran ‘nesken taldea’ ezizenez ezagutzen zenak 

orain izen-abizenak dituela. Lehen zazpi bertsolari izen abizenekin etortzen ziren 

kantura eta zortzigarrena neska zen, orain Uxue Alberdi eta Alaia Martin joaten dira 

beste sei gizonekin, kasurako. Hau da, bertsolari bakoitzak badu bere estiloa eta hori 

gizonengan argi ikusi izan den bezala, emakumeengan gero eta nabarmenago ikusten 

da.  
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Erreferenteek gure emakume bertsolariengan izan duten plazaratze eragina 

hirugarren faktore gisa ondorioztatu ostean, laugarren faktore modura emakume 

bertsolariek abiatutako ekimenak hartuko ditugu emakume bertsolarien agerpenaren 

indargune gisa. Hartara, aipagarria da Bertsozale Elkartearen Genero Batzordeak egin 

duen aholkularitza lana. Bertsolaritza zaintzea eta emakumeak oholtzara eramaten 

laguntzea ditu besteak beste helburutzat Genero Batzordeak, izan ere, gazte guztiek, 

ondorio hauetan behin eta berriro esan den bezala, plazara nahiz txapelketetara saltoa 

egiteko babesa behar dute.  

Jasotako informazioaren arabera, Genero Batzordeak bere jardunean promozioa, 

eta formakuntza izan ditu lanik aipagarrienak. Promozioan gai-jartzaileekin, epaileekin, 

kazetariekin harremanak egin eta sentsibilizazio eta bisibilizazio lanak izan ditu. Bertso 

eskoletan nahiz formakuntza arautuan ohikoak dituzten ikasmaterialak egokitzen eta 

sortzen dihardute eta udalekuetan generoa lantzea ere bere langai dute. Ikusi dugunez, 

formazioan hiru karril dituzte erritmo desberdinetan martxan: lehenengoa, 

emakumeentzat bideratua; bigarrena, gizonak sentsibilizatzeko; eta hirugarrena, mistoa, 

emakumeak eta gizonak elkarrekin lan egiteko egokitua. Emakumeak martxa onean ari 

dira lanean. Beste bideek denbora gehiago behar dute, agertzen diren erresistentzia, 

aurreiritzi eta gaizki ulertuak medio. 

Emakumeen karrilean, ahots subalternoek (Spivak, 1993) modu naturalean 

bertso-eskola feminista deitu dugunaren aukera proposatu dute. Honen beharra behin eta 

berriro azaldu da ikerketan zehar bertso eskolen funtzioa aipatzerakoan. Ideia hau 

esperimentatzen ari dira gogoz eta ilusio handiz nahiz eta Genero Batzordeko kideek ez 

duten zabaldu nahi, barruko lana delako eta oraindik in progress dagoelako. 

Elkarrizketatuen arabera, Bertsozale elkartean abian den Genero Batzordea beti 

egon ohi da emakume bertsolarien ekimenez lagundua. Askotan bi alderdien arteko 

lanak nahasi dira, izan ere, biak ala biak elkarrekin dihardute generoa lantzen. Halere, 

Batzordea sortu aurretik eta ondoren, emakume bertsolarien ekimenak ugariak izan dira 

eta emakume bertsolariari kultur eremu honetan agentzia (Kabeer, 1999) eman diote 

denboraren joanean, ikusezin izatetik bertso jardunetan, epaimahaietan eta publikoan 

modu ikusgarrian egotea.  

Hala, azken hamarkadan emakume bertsolariek biltzeko beharra sentitu dute. 

Emakume bertsolarien lehenengo topaketa Azkizun 2003an burutu zen, eta bertan 

bertsolaritzan genero perspektiba nola txertatu planteatu zen. Gainera, neska gazteentzat 
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oso baliagarria izan zen emakume lez sentitzen zutena kontraste bidez ezagutzeko. 

2013. urtean berriro egin dute topaketa hau eta proposaturiko ekimen guztietan 

kontzientziazioa sustatu nahi izan da. 2014. urteko Bertso Egunean generoa izan zen 

ardatza eta emakume bertsolariak egun horretako protagonistak izan ziren, harrera gazi-

goxoa izanik.   

Elkarrizketatuen esanetan emakumeen aliantzen premia ikusten da, garrantzitsua 

da emakumezkoen errekonozimendua, balorazioa eta kontzientzia feminista lortzea. Lan 

asko egin da baina oraindik handia da egin beharreko bidea. Aldiz, bertso eskola 

feminista abian da, ahalduntzeko esperimentazio hasiberria, gizonezkoena izan den 

oholtzan martxan jartzeko estilo berriak.  

8.2.Helburuak asetze-maila gainbegiratzen 

Lehenik eta behin ikerketa honen helburua izan da errebisio bibliografikoaren bidez 

hain urte gutxitan gertatu den aldaketaren faktore zehatzei kasu ematea ikerketan nahiz 

dibulgazioan. Errebisio bibliografikoan ikusi da emakume bertsolarien jarduna 

ezkutatuta egon dela eta orain, oso modu xumean, euren jarduna ikertzen eta bistaratzen 

hasi dela. Helburu hau bigarren eta hirugarren kapituluan garatu eta mamitu da. 

Gure bigarren helburua izan da bertsolaritzan eragile izan diren emakumeekin 

bizi izan dutena, euren begiradatik ikusi eta esperientzietatik ikasi dutena antzematea. 

Pasatutako inkestetan eta egindako elkarrizketen bidez lortu dugu egun jardunean ari 

diren bertsolarien profil zehatza azaltzea luze-zabal hirugarren kapituluan. Eta bestetik 

egungo bertsolaritzaren diagnosia emakume bertsolarien ahotsetatik jasotzea laugarren, 

bosgarren eta seigarren kapituluetan. 

Hirugarrenik, bertsolaritza gizonezkoen mundu izatetik emakumezkoena ere 

izateko bidean gertatu diren iniziatibak, eman diren urratsak eta baloreen aldaketan 

lagundu duten faktoreak ikertzea zuen helburutzat ikerketa honek. Norabide horretan 

aurrera egiten lagundu duten honako faktoreak aurkitu ditugu: modernizazioa, bertso 

eskolak, emakume bertsolarien autokontzientziaren eraikuntza, erreferenteen zabaltzea 

eta eragina, eta azkenik, emakume bertsolariek etenik gabe sortu dituzten ekimenak, 

euren aliantzak eta euren jarduna ahalduntze bidean. Bertso eskolak berdintasunerako 

gune dira. Oholtzerako saltoan berriz, gizonezkoen kopurua altuagoa dela baieztatu da 

eta horren ondorioz, agertu dira emakumeek bertsoa uzteko hainbat arrazoi. 
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Bertsoarekin jarraitzeko arrazoiak ere bildu dira, horien artean Maialen Lujanbio 

bezalako bertsolari erreferenteak antzeman dira. 

8.3.Ondorioak 

1.-Egindako errebisio bibliografikoan, historiak erakutsi digu emakume bertsolarien 

bilakaera ez dela lineala izan, ezta molde bakarrekoa ere, anitza baizik. Eta 

bilakaera horretan ikusezintasuna eta ahanztura izan dira nagusi. Hala ere, andre 

bertsolarien lorratza poliki-poliki agerian jartzen ari da.  

2.-Modu berean, bertsolaritza modernizatu egin dela ikusi dugu. Publikoa ez ezik 

bertsolarien profila aldatu da. 

3.-Elkarrizketatuek aipatzen dute, 1990eko hamarkadara arte itxaron beharko 

dugula emakume bertsolariak izateko taula gainean, erreferente femeninoak 

izateko, garai hartako femeninotasun androgino edo ‘neutralizatuan’ bada ere. 

Orduan agertu ziren Iratxe Ibarra Bizkaian, Maialen Lujanbio Gipuzkoan eta 

Estitxu Arozena Nafarroan nabarmenen. 

4.-Bertso eskolatik oholtzarako saltoa inflexio gunea da bertsolarien eraketan. 

Leku segurutik, presiora eta bakardaderako saltoa da. Horren ondorioz, nahitaez 

landu behar dira seguritatea eta autoestimua. Bertso eskoletako babesa ez da galdu 

behar. Baina, halaber, krisia eta kontzientzia hartzeko unea ere bizi behar da. 

5.-Kontzientziaren sorrera aipatzerakoan, konturatzen dira esperientzia behar dela 

eta bizitakoa konpartitzeak asko laguntzen duela. Berdinen artean jasandakoa 

partekatzean jabetzen dira eurena ez dela kasu isolatua izan, egitura soziala 

errepikatzen dela emakume guztien bizipenetan. Eta, diotenez, ispilu efektu horren 

ondorioz errealitatea ez dute berriro berdin ikusiko. Aurretik ikusten ez zituztenak 

argi ikusiko dituzte aurrerantzean, eta horrek haien burua birkokatzera behartuko 

ditu. 

6.-Prestakuntza dela eta, aipatzen dute oholtzan eta txapelketetan babesa eta indarra 

lortze aldera emozionalki indartsu egon behar dela. Emakumeek eroso eta gustura 

esperimentatzeko guneak behar dituztela. Hori ez ezik metodologia bat burua eta 

gorputza, biak, kontuan izaten irakatsiko diena. 

7.-Emakume bertsolariak elkar deskubritzean, plazak egiten hasitakoan hurbil izan 

dituztenak kantuan, eredu, kide, konplize bihurtu direla aipatzen dute. Eta orduan 
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etorri zaie kontzientzia batzuei, orduan konturatu dira haien erreferenteak ordura 

arte gizonezkoak izan direla, eta orduan, aldi berean, hasi dira emakume 

bertsolariak agertzen, eta elkarri begiratzen.  

8.-Maialen Lujanbio izan da XXI. mendeko erreferentzia nagusietako bat. Imitatzeko 

eredu nagusi bihurtu da. Askorentzat bere txapela sinbolo eta berrikuntza 

proposamena izan da, baina hori formaltzea, ofizialki aitortzea falta da.  

9.-Erreferenteetan, gehien errepikatu den gizonezko bertsolari garaikidea Igor Elortza 

izan da, erdiak baino gehiagok izan dute kontuan. Horri hurbiletik jarraitzen diote 

Andoni Egañak eta Unai Iturriagak elkarrizketatuen erdien aipamenekin. Gero 

Xabier Amuriza eta Jon Sarasua datoz. 

10-Diskurtso propioa eraikitzen. 2000. urtetik aurrera orain arte izan den aniztasun 

handiena aurkitu dugu plazan. Badira emakume bertsolariak, Maialen Lujanbiok 

aurretik egin bezala, bere bidea egiten hasi direnak. Ahots propioaren bila 

dabiltzanak. Emakume bertsolariei dagokienez, hasieran “nesken taldea” zena gero 

eta pertsonalizatuagoa izaten ari dela ikusi dugu. Hau da, bertsolari bakoitzak badu 

bere modua eta hori gizonengan argi ikusi izan den moduan, emakumeengan gero 

eta argiago ikusten ari da.  

11.-Ikusi ahal izan dugunez, emakume bertsolariek ahalduntze bidean lan ugari egin 

dute, beharra emakumeengandik sortua izan da eta estrategiak emakumeengandik 

pentsatuak. Horrela, urteetako kantu isilaren ondoren, Bertsozaleen Elkarteak  

Genero Batzordea martxan jarri zuen 2009an. 

12.-Halere, agerian geratu da Genero Batzordea sortu aurretik eta ondoren emakume 

bertsolarien ekimenak ugariak izan direla eta emakume bertsolariari kultur eremu 

honetan agentzia eman diotela denboraren joanean. Ikusezin izatetik bertso 

jardunetan, epaimahaietan eta publikoan ikusgarri izatera pasatzen lagunduz. 

13.-Emakume bertsolariek emakumeen aliantzen beharra aipatzen dute, aitortuak 

sentitzeko, baloratuak sentitzeko eta kontzientzia feminista lortzeko. 

14.-Modernizazioa, bertso eskolen sorrera, genero identitatearen eraikuntza edo 

kontzientziazioa, erreferenteen agerpena eta emakumezko bertsolariak eginiko 

ekimenak dira hegemonikoki gizonezkoena izan den eremura emakumeen 

hurbilketa ahalbideratu duten iniziatiba eta faktoreak. Eta ikerketa honek begi 

bistan jarri dituenak. 
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15.-Etorkizunari begira, bertso eskola feminista abian da, emakumeak ahalduntzeko 

esperimentazio berria, gizonezkoa hegemonikoki izan den plazan agentzia hartzen 

hasteko metodologia eta modua. 

8.4. Epilogoa: hausnarketa, eskerrak eta erronkak 

Urte luze oso bat pasa dugu ikerketa honekin generoa eta bertsolaritzara hurbildu 

nahian, diagnosi berritu bat egin asmoz. Bibliografiara hurbildu gara, indusketa lana 

egin dugu, ez nahi adina, denbora izan dugu arerio nagusi eta. Baina hurbilketa zintzo 

bat egin dugu, eta horri begira gaudela hemen aipatu behar dut Ana Isabel Ugalderen 

historiarekiko begi zorrotza.  

Lan handia egin dugu bestalde emakume bertsolarien izenak eta helbideak 

bilatzen, ez da batere erraza izan, malkartsuagoa izan delako euren helbideak lortzea 

inkesta bera egitea baino. Laguntza izan bagenu dagokien erakundeen aldetik aldea 

nabaria izango litzateke, lau hilabetetan aritu gara eta helbideak bilatzen. Eta horretara 

erabat dedikatua laguntzaile bat eduki dugu, Vanesa Fernández.  

Baina, iruditzen zaigu, ikerketa honek duen emaitzarik esanguratsuena 200 

emakume bertsolarirengana heldu garela eta generoa eta bertsolaritzaren inguruan 

diagnosia egiten jartzeko eskatu. Honez gain, beraiek bizi izan dutena, bizitzen dutena 

eta espero dutena konpartitzea modu sakonean. Lagin inportantea eta partaidetza 

ezinhobea izan dugu informazioa jasotzeko, tempo egokia aurkitzeko, sentimenduak eta 

pentsamenduak, minak eta pozak jasotzeko, generoa ikertzen denean hor baitago 

gakoetako bat. Hori gabe ezin ikertu eta ezin jakin aurrera nola egin.  

Zenbakiak eskas eta antzu gera daiteke gisa honetako ikuspegietan. Bidea egiten 

ikusi ditugu emakume bertsolariak euren ahozko kontaketen bidez. Haserre, negarrez, 

algaraka, elkarrekin bertsotan gustura, hurbil sentitu ditugu, heldu nahiz gazte. Erronkak 

ere badituzte eta asko daukate gai honetan ibiltzeko. Hitz egiten seguru eta emankor 

aritzen dira. Plazandreak dira merezimendu guztiarekin, hizketan jartzen direnean 

transmititzen duten indar guztia utzi dute esandako hitz bakoitzean, ikerketa honetan 

behin eta berriro errepikatu diren ideia eta irudietan. Adi bildu ditugu ale guztiak.  

Amaia Alvarez Uriaren begirada feminista izugarri baliagarria izan zaigu 

informazio jasotzeko prozesuan eta datuen interpretazio guztian. Maria Teresa 

Bizkarrak dena gainbegiratu du, bera izanik egun ikerketa kualitatiboan EHUk duen 

ikerlaririk bizkorrenetako bat. Eta nik, Gema Lasartek, ikerketa honen ikertzaile 
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nagusiak, taldekide guztiei eskerrak eman nahi dizkiet (Pili Aristizabali, Ainhoa Gomez-

Pintadori, Pablo Lekueri, Beatriz Garairi, Amaia Alvarez-Uriari, Mariate Bizkarrari, 

Vanesa Fernándezi, Anabel Ugalderi eta Judit Martinezi).  

Gure diagnosia xumea da, hurbilketa bat egin nahi izan dugu. Ikusi dugu 

badaudela dagoenekoz eliteko bertsolari garaikideak eta oso aintzat hartzeko moduko 

emakume bertsolariak. Nola formatu diren, nola bihurtu diren bertsolari ezagutzeko 

aukera eman digute eta aurrerantzean honen inguruan gehiago sakondu nahiko genuke. 

Falta zaiguna da emakume hauek ikasi dutena eta direna haien irakasle jardunean nola 

transmititzen duten behatzea belaunaldi berriak nola formatzen dituzten ezagutzeko, 

emakume nahiz gizonezko. Eurak bere ibilbidea larre motzean egin dute, ezikusiak 

izatetik, oholtzara heldu eta bertan geratu arte, bertsolaritzaren amildegiari parez pare 

begiratuz. Bitartean konplizeak egin dituzte bidean, eta kontzientzia hartu dute, baina, 

zer egingo dute orain,  zer egiten ari dira etorkizuneko bertsolariak izango direnak 

formatzeko? Espero dugu, dena ondo bidean, hori izatea ikerketa honen hurrengo 

geltokia. 
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Xabier Amurizak 1980ko txapelketa irabazi zuen egunean kantatutakoa 

Gai horrek badu mamia 

baldin ez banago gor;  

hainbat jende gizaseme 

ikusten ari naiz hor;  

ogiaz gain gizonari 

anitz gauza zaio zor,  

bestela mundu hontara 

hobe ez gintezen sor:  

ogiakin justizia 

behar dugu derrigor; 

hau sinisten ez duenik  

ba al da hemen inor?  

Maialen Lujanbiok 2009an txapelketa irabazi zuenean kantatutakoa 

Gogoratzen naiz lehengo amonen  

zapi gaineko gobaraz,  

gogoratzen naiz lehengo amonez,  

gaurko amaz ta alabaz.  

Joxei ta zuei mila zorion  

miresmenaren zirraraz,  

ta amaituko dut  

txapel zati bat  

zuon guztiontzat lagaz.  

Gure bidea ez da errexa,  

bete legez, juizioz, trabaz.  

Euskal Herriko lau ertzetara  

itzuliko gara gabaz.  

Eta hemen bildu dan  

indarrez, grinaz eta poz taupadaz,  

herri hau sortzen segi dezagun  

euskaratik ta euskaraz.  

 


