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Oholtza bertsolariari jarduteko toki bat eskaintzen dion eraikuntza-aldagaien multzoa da, mugikorra eta artikulagarria. Bat-bateko eraikuntza-
jokoa da, pieza-multzoen bitartez osatzen dena. Emanaldiaren unean bertan proiektatu, diseinatu eta muntatzen diren egiturak dira. Bertsolariak 
abestu duen unean bertan hitzekin sortzen duen bertsoaren pareko prozezuak dira. Oholtza bertsoa sortzeko sormen-prozesuaren harremanaren eta 
gorputzaren jarreraren arteko azterketa da. Bertan, bertsolaria bera hitzen aldare bihurtu eta altxatu egiten da.

Oholtza (tarima) son variables constructivas, móviles y articulables, para proporcionar un lugar de acción al bertsolari. Es un juego de construcción 
improvisada donde se proyecta, diseña y se arma en el mismo momento de actuación, al igual que el bertsolari conforma con palabras el bertso en el 
mismo instante en que lo canta. Oholtza parte del análisis entre la relación del proceso creativo del bertso y su actitud corporal, desde donde el bertsolari 
se convierte en el propio altar de las palabras, y se alza.

Oholtza (estrade) est un ensemble de variables constructives, mobiles et articulables visant à fournir un lieu d’action au bertsolari. Il s’agit d’un jeu 
de construction improvisée dans lequel tout est projeté, conçu et monté au moment de l’action, comme le bertsolari, qui forme le bertso à l’aide de mots 
à l’instant où il chante. Oholtza part de l’analyse entre la relation du processus de création du bertso et son attitude corporelle, à partir de laquelle le 
bertsolari devient l’autel des mots et s’élève.

Oholtza (platforms) are constructive, mobile and articulable variables, for providing the bertsolari with a place for performing. It’s a place of 
improvised construction with projection, design and assembly at the moment of the performance, in the same way as bertsolaris form bertso with words 
at the same time as they sing it. Oholtza sets out from the analysis of the relationship of the creative process of bertso with bodily behaviour, from where 
the bertsolari becomes the altar of words, and rises.







              Alaia Martin bertsolariak Oholtza proiekturako idatziriko testuak.

Oholtza

Oholtza beti da deformea. Deformeak diren bezala gure barrunbeetako hutsuneak, bideak eta mugimenduak. Oholtza bertsoaren lepoa 
baino ez da. Burua jartzeko leku bat. Gorputzak eusten du oholtza, eta batzuetan bizkar gainera igotzen da oholtza. 

Oholtzak aldartearen forma hartzen du erabat. Amildegia da, edo eskailera. Totema edo irristalekua. Zapatak aukeratu behar ditu buruak, 
oholtza ez puskatzekotan.

Oholtza egokia

Oholtza egokia sekula ez da egokia bertsolariarentzat. Bertsolariok oholtza desegokiak behar ditugu ezer berria sortzekotan. Erreproduzitu 
egingo genuke bestela. Oholtza egokia sustraiak botatzeraino eustera behartzen zaituena da. Horrelako oholtzatatik beti jaisten zara oholtza 
zati batekin, eta oholtzan zure zati bat geratzen da, sustrai lehorren artean.



              Alaia Martin bertsolariak Oholtza proiekturako idatziriko testuak.

Bertsoaren isiltasuna

       Alaia Martin bertsolariak Oholtza proiekturako idatziriko testua.

Bertsoak beti daude isilik. Eurekin hizketan hasi arte, normalean, ez dizute ezer esaten. 

Bada bertso ausartik, besteak baino ausartagorik, kolpetik, oharkabean, autoa gidatzen zoazela zure mihia gidatzera ausartzen denik, baina 
salbuespenak dira. Salbatzaileak ere bai, batzuetan.

Bertsoak beti daude isilik. Eta bertsoak bertsolaria ere isiltzen du batzuetan. Inkontinentzia berbaletik isildu, edo damutik. Bertsoak ez dira 
bereziki hiztunak.

Hitzak neurtzea gustatzen zaie. Dena lotuta izaten dute isiltasuna arrakalatu aurretik. Hitz-ilera bat eztarrian gora igotzen. Hori da 
bertsoa. Katebegiz katebegi, hitzez hitz, silabaz silaba esana eta isildua. Erraietatik batzuetan, biriketatik tarteka, eztarritik bestetan. Burutik 
datorrenik ere bada, gps gabekoren bat. Normalean eztarrian gora azaltzen da bertsoa, pixkana-pixkana, naturalki batzuetan, bultzaka 
besteetan, badago zesarea premiako bertsorik ere, baina horiek askotan ez dute sekula lortzen ateratzea, orduan egoten dira isilen.

Bertsoak isilik daudenean entzuten dira ozenen norberaren barruko oihartzunak, eta euren distortsioak. Hitz bat behin eta berriz etortzen 
zaizu batzuetan burura, burura baino lehen mingainera, eta ez dago askatu arteko bakerik.

Bertsoaren isiltasuna sekula ez du entzuten sortzen duenak. Ez dagoelako baitago isilik. Ez dagoelako isiltasuna gertatzen ari den lekuan. Bere 
presentziak utzitako isiltasuna da isiltasun hori.       
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Bertsolariaren isiltasuna

Sekula ez naiz egon une horretan. Behera begiratu eta zapping-a hasten da. Inkontzientearen zapping-a, eta collage-a edo jolasa bukatzen 
denerako, han zaude zu, telebista piztuta, eta zer edo zerk esan dizu, “tx”, orain da, hasi orain. Eta kontua da baietz, beti zela orduan, beti 
zela orain. Eta han zeundela zeu ere, baina hain zeundela isilik, ezen ez zenuela zure burua sumatu ere egin.

                                                                                                           
Alaia Martin bertsolariak Oholtza proiekturako idatziriko testua.
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