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Igandea
2014ko urtarrilaren 26a
gaude erdibana egiteko», zioten
albo batetik eta bestetik irabazleek. Epaileen baimenaren zain
egon eta gero, halaxe egiteko aukera zutela adierazi zien Serranok. Jauzika eta oihuka, euren
onetik atera beharrean, elkar besarkatu zuten bi taldekoek.

‘‘

Bertso eskolan 30 haur
dauzkagu, eta eurekin
asteburu-pasa bat
egingo dugu sariarekin»
ITSASO PAIA
Bertsolaria eta Algortako bertso eskolako kidea

«Elkarteek elkar
ezagutzeko balio dute
halako ekitaldiek. Oso
giro ona egon da»
JOKIN AIERREGARAI
Lasarte-Oriako Dinbi-Banda taldeko kidea

Parte hartzaileek hainbat proba egin behar izan zituzten; hizkuntza aniztasunaren ingurukoak izan dira aurten. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

Euskararen Jinkanaren finala egin dute Donostian. Berdinketa egon da lehen bien artean, eta
Algortako bertso eskola eta Lasarte-Oriako Dinbi-Banda batukada taldea atera dira garaile.

Euskaraz euskararekin jolas
Ilargi Agirre Donostia
iru hiztun bakarrik
dituen lengilu hizkuntza Indonesian
hitz egiten da, eta
inguma hitzak tximeleta esan
nahi du. Gisa horretako probei
aurre egin behar izan zieten atzo
Euskararen Jinkanaren finalean. Donostiako San Telmo museoan jokatu zuten, hizkuntza aniztasuna ardatz hartuta. Algortako
bertso eskola eta Lasarte-Oriako
Dinbi-Banda batukada taldea
izan ziren garaile. Berdinketa
lortu zutenez, saria erdibana egin
zuten, eta talde bakoitzak 1.500
euro irabazi zituen.
Giro ederra zegoen finalaren
atarian, eguerdia hurbiltzearekin batera. Aurten lehen aldiz
parte hartzea taldekakoa izan da,
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eta horrek giroa berotzen lagundu zuen. Guztira Hego Euskal
Herriko 42 taldek parte hartu
dute jinkanan, sei astez sarean
jarritako probak eginez. Interneten puntu gehien lortutakoak
ziren finalistak atzo: Atarrabiako
Onddo Beltzak euskara taldea,
Algortako bertso eskola, LasarteOriako Dinbi-Banda batukada
taldea eta Gasteizko GEU elkarteko Igandeak Jai egitasmoko
kideak.
Mihiluze lehiaketaren formatuari jarraitu zion finalak, tarteka binaka oholtzara igoz, tarteka
talde osoak parte hartuz. «Aretoa
guztiz beterik dago, eta streaming
bidez, milioika lagun ari dira
saioa ikusten», esan zuen aurkezpenean Ilaski Serranok, umore
ukituarekin. Oinak lurraren aurka joz animatzen zuten parte har-

tzaileek eserlekuetatik. «Dibertituko al gara?», bota zuen Serranok.
Izan ere, Kutxa Ekoguneak eta
Euskaltzaleen Topaguneak antolatu dute elkarlanean lehiaketa,
eta horixe du helburua euskaraz
eta euskararekin dibertitzea.
Talde bakoitzaren aurkezpen
bideoak ikusi ondoren, lehenengo probarekin hasi ziren lehian.
«Hizkuntza aniztasunak aberatsago egiten gaitu. Bideoetan entzuten diren hizkuntzak zeintzuk
diren asmatu beharko duzue, 20
segundoan», azaldu zuen aurkezleak.
Bigarren proban munduko
mapa zortzi eremu eta koloretan
banatuta zegoen, eta eranskailu
batzuetan zituzten hizkuntzak
mapan kokatu behar zituzten, bi
minutuan. Algortakoek erans-

kailuekin izan zituzten arazorik
gehienak. «Ezin dira askatu. Hau
tranpa da», zioen batek.
Ikusleek ere animatzen zuten
albotik. Edu Galardi LasarteOriakoen laguna zen. «Ez nuen
aurretik jinkanaren berri, eta oso
ekintza polita iruditzen zait».
Txaloak, elkarri emandako animo oihuak, nabari zen jendea
ongi pasatzen ari zela.
‘Tximeleta’-ren sinonimoak
Tximeleta hitzaren sinonimoak
aurkitzea izan zen hirugarren
proba, eta laugarrengoan, aretoan hizkuntza gehien hitz egiten
zituzten lagunak bilatu behar
izan zituzten. Lokotx bilketa berezi batekin amaitu zuten finala,
eta orduan iritsi zen ezustekoa:
Algortakoen eta Lasarte-Oriakoen arteko berdinketa. «Gu prest

Jasone Mendizabal Topaguneko zuzendariak keinu hori goraipatu zuen ondoren, saria ematean: «Hizkuntzak eta haien aniztasuna dira kultura eta munduaren
oinarri. Oso garrantzitsua da
lehiakideok azaldu duzuen laguntasuna».
Amaieran gustura zeuden guztiak. Itsaso Paia Algortako bertso
eskolatik joana zen. «Hasierako
probetan ez dugu asmatu, baina
gero, azkenean, aurreratu egin
gara. Oso gustura gaude. Ez da
jende asko egon, baina horrek berak familia giroa eman dio finalari». Datorren urtean berriz ere,
parte hartzeko asmoa dute. «Dirua? 30 haur dauzkagu bertso eskolan, eta eurekin asteburu-pasa
polit bat egiteko baliatuko dugu
saria. Mendian, euskaraz eta bertso giroan».
Lasarte-Oriakoak ere pozez zoratzen zeuden. Jokin Aierregarairen arabera, urduri joan ziren hasieran, irabazteko itxaropen handirik gabe. «Elkarteek elkar
ezagutzeko balio dute halako ekitaldiek, eta giro oso ona egon da.
Lehiaketa zen, baina ez zegoen
lehiakortasunik». Eguna elkarrekin pasatzeko asmoa zuten lau
taldeek, perkusio instrumentuak
hartu eta bertsotan.

