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Plazaratu dira Bertsolari Txapelketa Nagusia 2017 ekimena jasotzen duten
liburua eta CDa.
Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak antolatuta, 2017ko irailaren 23tik abenduaren 17ra gauzatu
den Bertsolari Txapelketa Nagusiari buruzko hainbat eduki jasotzen dituen lan mardula da. 492
orrialdeko liburua eta CD bat dakartza eta txapelketa osoan zehar hartutako argazkiz jantzita
dator.

Bertso hautatuak transkribatuta zein MP3 formatuan
Liburuan 14 saioei buruzko kronikaren batera, saio bakoitzetik hautatuko bertsoak
transkribatuta aurkituko ditu irakurleak. Irakurri ez ezik, bertso horiek entzun ahal izateko,
hautatutako bertsoaldi guztien audioak daude entzungai liburuan bertan erantsita doan CDan.
Zaleen gozamenerako ia 200 bertsoaldi, hau da, 700dik gora bertso batu dira.

Doinutegia
Horrekin batera, Martin Aramendi adituak doinutegiaren gainean egindako analisia dakar
liburuak. Berak dioen moduan “… doinuei gagozkiela, esan daiteke benetako udaberria, loraldia,
bizi izan dugula udazkenean…”. Hemeretzi doinu berri plazaratu dira txapelketan zehar eta guzti
horien melodia pentagrametara ekarri da.
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Adituen iritziak
Doinuari buruzko analisiarekin batera, hainbat adituk talaia ezberdinetik behatu dute txapelketa
eta, beraiek idatzitako iritzi eta analisiak jaso dira liburuan. Hona hemen zerrendatuta. Analisi
horiek txapelketako atarian eskuragarri daude.
Uxue Alberdi, bertsolaria eta idazlea. “Darwin eta gu”
Ainhoa Aizpurua, ikertzailea. “Kantuz sortuak”
Arantxa Urretabizkaia, idazlea. “L’esprit de L’escalier”
Lorea Agirre, kazetaria. “Indar bat dabil”
Eñaut Agirre, bertsolaria eta ikertzailea. “Uztia eta eguzkia”
Xabier Sukia, bertsolaria eta kazetaria. “Finalaurdenetako bertsogintzaz”
Ane Labaka, bertsolaria eta ikertzailea. “Txapelketako barregrafia (posible) bat”
Mateu Matas "Xuri", glosadorea. Onuragarria izan liteke txapelketaren formatua herrialde
katalanetara eramatea?
Josu Goikoetxea, gai jartzailea. “Gai horrek badu haría”
Eider Rodriguez, idazlea. “Hilekoaren mintzoa”
Harkaitz Cano, idazlea. “Autofikzioa eta maltzurkeria”
Ainhoa Agirreazaldegi, bertsolaria. “Infoxikazioa, subtestua, ertzak eta beste. Finalerdiei
begirada bat”
Manex Agirre, bertsolaria. “Anomalia”
Martin Aramendi, “Gaur udaberri bat dabil”
Iñaki Aurrekoetxea, epailea. “Gure buruaren kontra, gure munduaren alde. Finaleko
bertsogintzaz gogoeta bat”.
Endika Gutiérrez, Invert. Freestyle raperoa. ”Odolik gabe: izerdia eta bertsoak”.
Karin Barber, antropologoa. “Bertsolari txapelketaren finala”.

Txapelketari buruz
Eranskin gisa txapelketari buruzko informazio orokorra ere topatuko du irakurleak: bertsolari
parte hartzaileak, sailkapena, historia…

Eskura ezazu
Lan hau, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak ondu du eta eskuragarri da www.lanku.eus atarian
zein Bertsozale Elkarteak Amasa-Villabonan duen egoitzan (Subijana Etxea, Kale Nagusia 70).
Salneurria:
Bazkideak: 25 euro
Arrunta: 30 euro
(Bidalketa gastuak 6 euro)
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