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Zientzia eta bertsolaritza
elkartuko dituen ekimena, gaur
Bertsozientzia ekitaldia
antolatu du ZarautzOn
elkarteak 19:30ean
Antoniano aretoan
:: ANTXON ETXEBERRIA
ZARAUTZ. Bertsoa eta zientzia
elkartuko dituen ekimena antolatu du ZarautzOn elkarteak. Gaur
arratsaldeko 19:30ean Antoniano
aretoan Bertsozientziaren laugarren edizioa egingo da. Aurreko ekimen guztiak Bizkaian egin dira eta
gaurkoa izango da Gipuzkoan egiten den lehena. Ondoren, Bergaran
eta Ordizian egingo dira.
Bertsozientzia ekimenak itxuraz
elkarrengandik urrun dauden bi diziplina elkartu nahi ditu. ‘Jakinduriek
mundue erreko dau’ izenburupean,
hiru zientzialari eta bi bertsolari bilduko dituzte eszenatoki berean,
hain desberdinak diren bi unibertso
(zientzia eta bertsolaritza) elkartzeko, haien mugak gainditzeko eta
publiko berrietara iristeko.
Hain zuzen ere, laugarren edizio
honen programaren barruan, 10 minutuko hitzaldi zientifikoak aurre
ikusten dira, euskaraz. Gaiak aurkeztu ondoren, zientzialariaren hipotesiak bilduko dituen bertso bat
inprobisatu beharko dute bertsolariek.
Anjel Alkain aktore eta umorista izango da gaur eta datozen saioetako zeremonia-maisua, emanaldiak dinamizatzeaz eta bertaratzen
direnen partaidetza sustatzeaz arduratuko dena. Gaurko ekimenean
bertsolariak Maialen Lujanbio eta
Aitor Sarriegi izango ditugu, lehe-

Bertsozientzia. Joxemari Larramendi, Nekane Iribar, Felix Zubia eta
Xabier Artaetxeberriak gaurko ekimena aurkezten. :: ETXEBERRIA
na Arte Ederretan lizentziatua,
bertsolaria eta gidoilaria eta beasaindarra, informatika-ingeniaria, bertsolaria eta matematika-irakaslea.
Hauekin batera, hiru ikertzaile
eta zientzilari. Ainara Sangroniz, Kimikaria eta UPV/EHUko Polymat
Institutuko ikertzailea; Felix Zubia
zarauztarra, Medikuntzan lizentziatua eta Donostia Unibertsitate
Ospitaleko irakaslea eta Josu López
Gazpio, Kimikan doktorea eta
UEUko Kimika Saileko koordinatzailea.
Formatoa erreza izango da. Hitzalditxoen ondoren bertsoak izango dira eta bukaeran bertso saioa.
Dena hizkera ulerterrazan, guztiak
ulertzeko moduan. «Uzten badidate, bertsoak ere abestuko ditut», dio

Felix Zubiak. «Esperientzia polita
dela iruditzen zait, kultur zientifikoa zabaltzeko eta aldi berean ondo
pasatzeko ekimen bat da, beti ere
umore tonu batean; ondo pasa eta
gauzak ikasteko».
Egitasmoaren sortzailea den Xabier Artaetxeberriak ere antzerako
hitzak ditu. «Helburua ongi pasatzea da, zientziaren eta bertsoaren
aitzakiarekin. Hausnartzeko ere
aukera izango da, baina umorea beti
presente».
Joxemari Larramendi, ZarautzOneko ordezkariak, zientzia, bertsolaritza eta euskara uztartuko dituen
emanaldi ederra izango dela aurreratu zuen, eta gainera doan. Nekane Iribar zinegotziak herritarrei gonbidapena luzatzen die.
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