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B u e n o

Aprobad o

El día 23 de jun io  de 1881 fue aprobado en los ejercicios del Grado de 
Bachiller."

Bilbao, a 5 de diciem bre de 1961.

1960 urt'ekoak.

Aurreko EUSKERA-n eman genduan Urkiola-n eta Lecunberri-n egindako 
txapelketen berrí.

Bizkaikoak onela ja rra itu  zuten:
Uztaillaren 17-an Mungia-n, Ireneo A ju ria  M uxika-ko gaztea txapeldun.

Uztaillaren 24-an Markiña-n, Juan Mugartegui txapeldun.

Agustuaren 14-an Zeanuri-n, Faustino Echevarría Dima-koa txapeldun.

Agustuaren 15-ean Ondarroa-n azken txapelketa nagusíaren aurrekoa. 
Ondarroa-n aurreko urtean Biiboko azken txapelketa nagusían jokatu zuten 
lauk parte artu zuten — Valentín Embeíta eta Juan Azpillaga, lendabizikoa eta 
bigarrena kenduta—• eta gaiñera aipatu d irán errietan txapeldun geldítu- 
takoak. Parte artu zutenetatik b ik  kanpoan geld itu bear zuten B iiboko azke- 
nera joan gabe. Faustino Echevarría eta Germán Uriguen erori ziran. Egun 
aretan lendabiziko sari bat ere eman zan eta Juan Mugarteguí-k jaso zuen.

EL DIRECTOR 

M. Grande

BERTSOLARIEN TXAPELKETAK

(1) F igura al m argen «Da», es decir, repetido curso.
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Bizkaiko bertsolarien irugarren azken txapelketa nagusia B ilboko zezen 
plazan egin zan ira illaren 11-an. Parte artu  zuten zortz irak d ira : Valentín Em- 
beita Muxika-koa, 1959 urteko Bizkaiko txapelduna, Juan Azpillaga Berria- 
tua-koa, 1959 urteko Bizkaiko bigarrena, Ireneo A ju ria  Muxika-koa, José Al- 
berdi Mañaria-koa, Juan Mugartegui Berriatua-koa, Juan Ormaeche Larrauri- 
-koa. Basilio Pujana Zeanuri-ko semea, Deunoro Sarduy Muxika-koa, Onda- 
rroa-n azkenerako geldituak. Zezen plazan Juan Mugartegui gelditu zan txa- 
peldun eta B izkaiko Diputazioaren kopa nagusia eta d iruzko saria artu zituen. 
Bigarren Juan Azpillaga, B izkaiko Ahorro Kaxaren kopa eta d iruzko saria. 
Gaiñerakoak d iruzko sariak. Jente asko egon zan entzuten. Euskaltzaindiak 
B ilboko Ayuntam entaurekin batera prestatu zuen zezen plazakoa.

Bizkaiko A horro Kaxaren amairu m illa pezeta pa rtitu  ziran saritan Eus
kaltzaindiak antola tu tako 1960 urteko sei txapelketetan. Gaiñera errietako 
Ayuntamentuen kopak eta e rri batzuen d iruzko sariak ere bai.

* * *

Nafarroan leen aipatutakoaz gaiñera beste txapelketa bi egin ziran. Bat 
Elizondo-n uztaillaren 25-ean. Eta Nafarroako azken txapelketa nagusia Le- 
saka-n ira illaren 25-ean.

Elizondo-n Juan Perurena Arizkun-en bizi daña gelditu zan txapeldun eta 
gaiñera beste iru  Lesaka-n parte artuko zutenak.

Lesaka-n zortzi be rtso larik artu zuten parte eta Andrés Narvarte Goi- 
zueta-koa gelditu zan txapeldun eta Juan Perurena Arizkun-en bizi daña b i
garren. Lendabizikoak txapela, kopa eta bi m illa pezeta jaso zituen, biga- 
rrenak m illa pezeta eta gaiñerakoak bosteuna pezeta.

Nafarroako txapelketa auek Principe de Viana Alkartadearen Euskeraren 
Aldeko Saillak Euskaltzaindiaren laguntasunarekin antolatzen d itu .

Euskaierriko bertsolarien txapelketa.

1960 abenduaren 18-an Donostiako "V ic to r ia  Eugenia" Teatroan Euskal
tzaindiak antolatuta "C entro de Atracción y Turism o"-ren laguntasunarekin 
Euskaierriko bertsolarien txapelketa nagusia egin zan. Parte artu zuten: Ei- 
barren 1959 azaroaren 8-an Gipuzkoako bertsolarien txapelketan txapeldun 
eta bigarren ge ld itutako Uztapide ta Michelena-k, Lesaka-n 1960 ira illaren 
25-ean Nafarroako bertsolarien txapelketan txapeldun eta bigarren ge ld itu
tako Narvarte ta Perurena-k, Bilbon 1960 ira illaren 11-an Bizkaiko bertsola
rien txapelketan txapeldun eta bigarren ge ld itutako Mugartegui eta Azpilla- 
ga-k, eta mugaz goialdeko Xalbador eta M attin-ek. Auetako onenak Basarri-kin 
jokatu bear zuen Euskaierriko txapela. Uztapide-k egin zuen eta Basarri-k 
ip iñ i zuen berriz ere. Ikus "ltxa ropena ''-k  (Zarauz 1961) arg itara tu tako li- 
burua txapelketa onetan kantatu ziran bertso eta gora beerakin.
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19Ó1 urta rrilla ren  6-an Bilboko Capitol-ean a ritu  ziran.
1961 garagarrillaren 4-an zarauztarrak Basarri-ri gorazarre bat egin zio- 

ten errian.

1961 urtekoak.

Bizkaiko bertsolarien laugarren txapelketa onela egin zan:
Urkiola-n garagarrillaren 13-an — San Antonio egunez—  eta Francisco 

Mandiola Ermua-koa txapeldun.
Uztaillaren 16-an Mungia-n Juan Lopategui Muxika-koa txapeldun.
Uztaillaren 18-an Markiña-n Juan Ibarzabal Ondarroa-n bizi daña txa

peldun.

Agustuaren 15-ean lgorre-n Jesús U rru tia  Dima-koa txapeldun.

Agustuaren 21-ean, astelenez, Gernika-n egin zan azken txapelketa na- 
gusiaren aurrekoa. Amar bertso larik parte artu zuten. Aurreko urtean B il
boko azkenean jokatu zutenak — lendabizikoa eta bigarrena kenduta—  eta 
goian aipatu dirán errietan txapeldun geld itutakoak. Lauk B ilboko azken 
txapelketa nagusira joan gabe gelditu bear zuten. Auek erori ziran: Juan 
Lopategui, Jesús U riarte, Basilio Pujana, eta Francisco Mandiola. Lendabiziko 
sari bat ere izan zan eta Deunoro Sarduy-k irabazi zuen. Jendetza ikaragarria 
egon zan entzuten eta bertso lariak Ayuntamentuaren ba lko itik  kantatu zuten. 
Nazario Oleaga jauna ere (g . b .) an egon zan juradukoen artean.

Bizkaiko bertsolarien laugarren azken txapelketa nagusia B ilboko Co
liseo Albia-n egin zan agustuaren 27-an. Juan Azpillaga gelditu zan txapeldun 
eta Deunoro Sarduy bigarren. Gero gelditu ziran Embeita ta Mugartegui ñor 
noren au rre tik  zegoen aipatu gabe. Txapeldunak Bizkaiko Diputazioaren kopa 
eta iru  m illa pezeta Bizkaiko Ahorro  Kaxak emanak artu  zituen. Bigarrenak 
Bizkaiko Ahorro Kaxaren kopa eta bi m illa pezeta. Bi sari m illa ta bosteu- 
neko eta gaiñerakoak m illa pezetakoak. Saio bikaiña egin zuten eta aurrera- 
pide aundia egin dutela argi ta garbi ikusi zan. Txapelketa asi baiño leen
1961 garagarrillaren 15-ean esamiñatu ziran Bizkaiko neska m utilla i sariak 
p a rtitu  zitzaizkien. Jaso zituzten aurren artean, amabi u rte tik  beerakoetan, Jon 
Embeita Valentin-en semea zegoen eta m ik ro fo no tik  bertsotan ekin zion publi- 
koaren aurrean. B ilboko Ayuntam entuko tx is tu la ri bandak zenbait doñu eder 
jo  zituen.
Juraduan parte artu zuten: José Echeandia, Eusebio Erquiaga, Gabriel Aresti, 
P. Marcelo Andrinua, Sabino Berasaluce eta Alfonso Irigoyen jaunak, azke- 
nengo onek txapelketa zuzendu zuen.

Bizkaiko Ahorro Kaxaren amairu m illa pezeta pa rtitu  zituen Euskal
tzaindiak saritan 1961 urteko sei txapelketetan. Gaiñera errietako Ayunta- 
mentuen kopak eta e rri batzuen d iruzko sariak ere bai.
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Nafarroan onela egin zan bigarren txapelketa:
Betelu-n ap irilla ren 23-an M artin  Oreja Errazkin-goa txapeldun.
Irurita-n garagarrillaren 1-ean Miguel Arozamena Lesaka-koa txapeldun.
Leitze-n ira illaren 24-an Andrés Narvarte Goizueta-koa txapeldun.

Urnaren 29-an Echarri Aranaz-ko fron to ia  jentez beterik zegoela Nafa- 
rroako bertsolarien bigarren azken txapelketa nagusia egin zan. Zortzi ber- 
tso la rik  parte artu zuten, au rre tik  Betelu-n, Iru rita -n  eta Leitzen eginda zeu- 
den txapelketetan azkenerako geldituak.

Txapeldun Bautista Madariaga Aranaz-koa gelditu zan, eta bigarren An
drés Narvarte Goizueta-koa. Irugarren eta laugarren M artin  Oreja Errazkin- 
-goa eta M artin  Azpiroz Areso-koa. Orietaz gaiñera parte artu zuten: Juan 
Perurena Arizkun-koak, Juan Arozamena Lesaka-koak, Manuel Iria rte  Arribe- 
-koak, Migel Zabaleta Areso-koak eta Angel Aldaz Yaben-goak. Azkeneko au 
ordezko joan zan eta txapelketatik kanpora kantatu zuen.

Juradua urrengo jaun auek osatu zuten: Pedro Diez de U lzurrun apezak, 
José Agerre-k, Antonio Arrue-k, Aingeru lrigaray-k, A ita Antonio Zabala Je
susen Konpañiakoak, eta Alfonso Irigoyen-ek. Azkenekoak txapelketa zuzendu 
zuen. Txapeldunak Echarri Aranaz-ko Robustiano Escala alkate jaunaren es- 
kue ta tik  Ayuntamentuaren kopa eta txapela artu zituen eta gaiñera b i m illa 
pezeta Euskeraren Aldeko Saillak emanak Pedro Diez de U lzurrun mediku 
jaunaren eskuz. Bigarrenak m illa ta bosteun pezeta, eta gaiñerakoak sari 
b ikaiñak dirutan.

Madariaga-k eta Narvarte-k parejatuta egin zuten saioa oso ederra izan 
zan, eta batez ere aipatzekoak d ira  urrengo gai auen gaiñean asmatu zituzten 
bertsoak: ezkontzeko mandatua egin bear zioten neskatxa bati, eta gerrak 
dakazan kalteak esan bear zituzten. Bitarteetan Perú T x ik i umorista euskal- 
dun b ikaiñak parte artu zuen. Eta txapelketa bukatu zanean Jaun Antonio 
A rrue euskal-akademikoak itzald i labur bat egin zuen. Lendabizi eskerrak 
eman zizkien Euskeraren Aldeko Sailla-ri, Nafarroako txapelketa au egin aal 
izateko laguntasuna eta erreztasuna eman zuten Ayuntamentu guztiai, eta 
nolabait parte artu eta lagundu duten beste guztiai, eta gero euskera gorde 
dezagun eskatu zuen.

* * *

Beste txapelketa batzuek ere egin ziran:
Deva-ko Ayuntamentuak bertsolari gazteentzat deitutakoa 1961 garaga

rrilla ren  11-an. Cosme Lizaso Errenteria-koa gelditu zan txapeldun eta Jesús 
Eguileor A lberdi Osintxu-koa bigarren.

Ondarroa-n agustuaren 15-ean bertako Ayuntam entuak ja rr ita  "Onda- 
rroa-ko Andra M ari lendabiziko txapelketa". Juan Ibarzabal Ondarroa-n bizi 
daña gelditu zan txapeldun. Domingo Garmendia Berrobi-koa bigarren. Ama- 
bosf bersolarik parte artu zuten.
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Elgoibarren Ongarri Ku ltu ra A lkartadeak antolatuta bertako bertsola
rien arteko txapelketa bat egin zan 1961 abenduaren 30-ean. Sei bertso larik 
parte artu zuten. Isidro Leyaristi geld itu zan txapeldun eta T iburc io  Zubi- 
zarreta bigarren. Jendetza oso aundia egon zan entzuten.

Azkainen 1961 apirilla ren 16-an bertsolarien egun eder bat prestatu zuen 
Eskualzaleen B iltza rrak Michel Labeguerie jauna buru zala, eta Euskaierriko 
onenak parte artu zuten,

Beste e rri asko eta askotan be rso laririk  ezta fa lta izan e rriko  jaietan edo 
bestelako aitzaki batekin deituta.

Bertsolarien jai bikaiña Donostian.

1962 u rta rrilla ren  6-an, Errege egunez, Donostiako V ictoria  Eugenia Tea- 
troa punta tik  puntara beterik zegoela, bertsolarien jai aundi bat egin zan, 
Euskaltzaindiak antolatua "C entro de Atracción y Turism o"-ren laguntasu
narekin.

Goizean Gipuzkoako bertso lari gazte onenen txapelketa bat egin zan. 
Parte artu zutenak d ira : José Luis Lecuona "L e x o ti"  Oyartzun-goa, Casiano 
Ibarguren Lizartza-koa, Domingo Garmendia Berrobi-koa, José Aguirre Az- 
peitia-koa, Cosme Lizaso Errenteria-koa, Jesús Basoarte "Z um a i" Zumaya-koa, 
José Miguel Iztueta "Lazkao-tx ik i" Lazkao-koa, eta Vicente Mugica Ormaiz- 
tegui-koa. Txapeldun José Luis Lecuona "L e xo ti"  gelditu zan, eta bigarren 
José Aguirre. Bertsolari gazteenak — "Z um a i" zan danetatik gazteena— . Zu- 
b iria  arotzak emandako kopa bat artu zuen. Txapeldunak m illa ta bosteun 
pezeta jaso zituen, bigarrenak m illa, eta gaiñerakoak zazpireun eta berro- 
getaamar.

Arratsaldean Basarri eta Xalbador, Uztapide eta Azpillaga-ren kontra aritu  
ziran eta sekulako saioa egin zuten. Juraduak parra egin zutela adierazi zuen 
eta bertso lari bakoitzari bi m illa ta bosteun pezeta eman zitzaizkion. Ikus 
"Auspoa liburu teg ia"-k  arg itara tu tako "Errege eguneko bertso-sayoa (1 9 6 2 )" .

"LIZARDI" JOSE MAfclA AGIRRE ZANAREN GORAZARREZ TOLOSAN

Tolosa-ko "L iz a rd i"  taldeak eratuta eta Euskaltzaindiaren eta Tolosa-ko 
Ayuntamentuaren ardurapean gorazarre b ikain bat egin zitzaion Lizardi za- 
nari Tolosa-n 1961 maiatzaren 28-an.

Goizean Ayuntamentuan b ildu ziran euskaltzain eta e rriko  ag intariak eta 
andik Santa Maria-ra joan ziran ospe aundiarekin meza entzutera. Meza on
doren Plaza Zarrean tx is tu la rien saioa entzun eta eguerdiko amabietan Ipa- 
rragu irre  Teatroan Euskaltzaindiak batzarre agiri bat egin zuen poesia sariak 
cmateko. Ñola Tolosa-ko Ayuntamentuak sariak aundiago egiteko m illa pezeta 
eman zituen onela p a rtitu  ziran: 1) Orixe, 2.500 pezeta; 2 ) José Maria Ara-


