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3... 2... 1...

Airean!

—Gabon jaun andreok. Bilbon istiluek ez dute etenik. Hiru 
egun iraun du egoera honek honezkero eta, gaur, periferian 
hasitako iskanbila hauek erdigunera zabaldu dira. Goizean 
Jaurlaritzako bozeramaleak neurri berriak iragarri ditu, baita 
Gobernu zentralari mezua helarazi ere: Jaurlaritzak ez duela 
enpatxorik izango hartu beharreko neurri guztiak hartzeko eta 
instituzioa Madriletik inberbenitzeko mehatxuak lekuz kanpo 
daudela. Honela, gaueko etxeratze-agindua gaurtik aurrera 
indarrean hasiko dela iragarri du. Azkenik, lasaitasunera deia 
egin du berriro, deskontrolatu gutxi batzuen ekintza nardar-
garri hauen aurrean. Honetaz guztiaz arituko gara gure tertu-
liakideekin. Gogoratu zuen iritziak bidali ahal izango dizkigu-
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zuela pantailan agertzen den wathsapp zenbakira. Baina, gainera, 
gure ekonomia adituak urtarrileko aldapa horren latza ez izateko 
hainbat gako emango dizkigu eta, beti bezala, Dzanga eta Langa 
ere hemen izango ditugu, sare sozialetatik dabiltzan gai harrigarri 
eta barregarrienen berri emateko. Hori guztia eta gehiago, he-
men, Puri-Purian saioan, gertatzen ari den guztiaren berri zune-
na. Iragarki gutxi batzuk eta berehala gatoz bueltan.

Garbi gaude!

—Telepronterra ez da batere ondo ikusten, zailtasunak ditut 
ondo irakurtzeko.

—Seguru al zaude makinaren arazoa dela? Agian berriro joan 
beharko zinateke begiak graduatzera, maitea.

—Ene, Josu, zu beti bezain txistagarri! Joan zingan! Edo po-
patik hartzen, nahi duzuna!

—Ez paratu horrela, neska! —kameraria mahaira inguratu  
zen—. Ez dakit zer gertatu zaizun gaur, egun osoa eman duzu 
aurpegi luzeaz... Ondo al zaude?
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—Bai, ez da ezer gertatzen. Betikoa... Zenbait kontuk neure 
onetik ateratzen nautela, besterik ez.  Zenbait kontuk eta zen-
bait pertsonek... —buruaz keinu sotil bat egin zion kamerariari 
urrunean eskumatara igarotzen ari zen trauskil itxuradun gizo-
narenganantz.

Veslascok platorantz giratu zuen burua. Errepidean harrapa-
tutako txakurraren irribarreaz erantzun zien. Aurrerantz jarraitu 
zuen, bikotearen bistatik desagertu arte. 

—Ze, gero trago bat bai? 
Ez zuen Josurekin zakarra izan nahi. Gogoratu zituen antzi-

nako sasoiak, herri telebista hartan, albisteen bila. Josu, kamera 
eskuan; bera, mikrofono aurrean. Albisteren bat eta ganadu fe-
ria zein merkatu asko. Ematen zituzten berriak ez ziren Pulitzerra 
irabazteko modukoak. Eta orain, prime timeko saioan daude, 
share datu gero eta hobeagoak jasotzen dituen eta milaka etxe-
tara sartzen den programan. Dagoeneko ez dute amesten ezein 
Pulitzer irabaztearekin.
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***

Berandu da. Gaur bereziki berandu. Josurekin trago bat har-
tzera doan guztietan badakite, biek, ez dela trago bakarra izan-
go. Josuk ez du inor etxean zain. Libek taxia konpartitzeko esan 
dionean, musu kasto bat eman eta “ni oinez joango naiz, gau 
ederra egiten du-eta”. Badaki Libek Josuri oraindik errondaren 
bat falta zaiola etxeraino heldu arte. Taxistari helbidea ematea-
rekin batera, erlojua begiratu du. Bai, benetan da berandu. 

Enpresaren txartelaz ordaindu eta “Gau ona izan dezazun, 
Alustiza andrea” agurtu du bere burua jarratzaile sutsutzat aur-
keztua zuen taxistak. “Baita zeuk ere”.

Ousmane lo dago. Bere azal beltza izaren zuritasunean na-
barmentzen da. Gaztetan bezain dirdiratsu eta leun irudikatu 
du. Inkontzienteki estriek markatutako sabelean pausatu du 
eskua. Alboko gelako atea kontu handiz zabaldu du. Igai eta 
Jare han daude. Trankil, kexka batek ere asaldatzen ez ditue-
la. Horrelaxe nahiko lituzke betiko, ume, mundutik salbu euren 
ohetxoetan. Beren gorputz txikiak besarkatzeko gogoari eustea 
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lortu du, azken batez badaki hemendik ordu gutxi batzuetara 
zarataka eta saltoka izango dituela gelatik zehar, aitak amatxo 
iratzartzera bidali bezain laster.

Josuren hitzak dauzka oraindik gogoan bueltaka “Eta 
Ousmanek zer dio?”. Ousmanek ezer gutxi esaten du. Ez ikusia-
rena eta ez entzunarena egin nahiago du. Nahiago du gaia ez 
atera. Edo, akaso, bera da ikusi eta entzun nahi ez duena. 

Astiro sartu da ohera. Bihar, eguraldi ona egiten badu, os-
teratxo bat egin lezakete nonbaitetik. Egun pasa kostaldeko 
herriren batera, zerbait jan, lasai egon, umeak hiritik atera eta  
olgetan aske egon ahal diren tokiren batera eraman. Gai mada-
rikatuaz hitz egin. Bihar. Eguraldi ona egiten badu.

***

—Orden Publiko eta Migrazioen ministroari elkarrizketa bat? 
Ez txarto ulertu, edonork nahiko luke horrelako aukera bat, 
baina ez azaldu dizkidazun baldintzetan, ez guztiz adostua eta, 
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are gutxiago, prestatutako galdera horiek besterik ez egiteko. 
Ahaztu bazaizu, kazetaria naiz eta oso kapaza galderak neuk 
erabakitzeko.  

—Ministerioak zenbait iragarki dauzka egiteko eta aste ho-
netako istiluak aprobetxatu nahi ditu bertotik azaltzeko zein-
tzuk izango diren lerro nagusiak. Egin beharreko galderak hor 
idatzita daudenak dira, ez gehiagorik, ezta gutxiagorik ere. 
Asteburuan neurtu behar da zein den jendearen erantzuna sare 
sozialetan. 

—Seguru beste norbaitek egin dezakeela. Zergatik ez diozue 
lan hori Velascori ematen? Desiatzen dago bere saio berria bes-
telako eduki batzuez betetzeko.

—Velasco lupua baino txarragoa da. Gainera, goikoek nahi 
dute zu izatea. Ez dakigu zelan jasoko diren neurri horiek eta 
zu emakumea zara, beltz batekin ezkondu zinen, kafesne biren 
ama zara, bestelako “gai” batzuk ez aipatzearren... Erakutsi egi-
zu zu bezalako pertsona ondratuak ez direla zertan beldurtu. 
Horixe da dagoena, hartu ala ez hartu, baina honi uko egiten ba-
diozu, ezin izango dizut bermatu saioarekin jarraituko duzunik 
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—erantzuteko denborarik eman gabe, buelta eman eta aterantz 
jo du- Eta ez, ez zara kazetaria, esataria baino. Ondo gogoratu.

Atearen danbatekoak erredakzioan zeuden guztien begiradak 
altxarazi zituen. Bulegoko pertsiana veneziarren atzetik hainbat 
begi iheskor ikusi ahal izan zituen, lehengoz, Otañorengan, ge-
roxeago, berarengan. Kanpoko euri jasaren zarata baino ez zen 
entzuten. Bazkari orduko galderarik errepikatuena gaur “Zer 
gertatu ote da Liberen bulegoan?” izango zen duda barik.

***

—Beste txupito bat? 
—Ez dizut ezetzik esango, Josu. Baina gaur ezin gara beran-

duegira arte nahastu. 
—Horrelako emakume errazak ditut gustuko
—Tontolaba hori! —bekozko begiratu zion
—Horretan ere bazara erraza —Josuk beste txupito bana 

ateratzeko imintzioa egin zion tabernariari barne algara ozen 
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artean—. Kapotea aurretik ipini eta beti-beti sartzen zara. Zuk 
zeure burua baino hobeto ezagutzen zaitut nik.

—Normala, zure bizitzako harremanik luzeena naiz ni.
—Bai eta, erritmo honetan, luzeena izango zara... —20 eu-

roko billete bat utzi zuen mostradore gainean—. Zenbat eta 
zaharrago, orduan eta arraroago, gaur egun maitasuna ze zail 
eta arriskutsu dagoen ez aipatzearren... Gainera, Libe, badakizu 
mundu guztiak uste duela liaturik gaudela. Ez dago arriskurik! 
Ez naute orientazio egokirako berreziketa zentro polit eta urrun 
batean sartuko. 

—Horregatik etortzen gara beti garito honetara, ezta? 
Jendeak elkarrekin ikus gaitzan? Eskerrak! Ez nuen ulertzen zer-
gatik tematzen zinen beti honelako toki ponpoxo eta moderno 
honetara etortzen, jende ezagunaz inguraturik. Musika ez dago 
txarto, baina giroa... prezioetaz berba ez egitearren! Baina Josu 
—esku bat pausatu zion mostradore gainean zeukan besoan— 
uste dut Otañok badakiela zurea. 

—Kaka zaharra! Velasco enteratzen bada, nireak egin du. 
—Zer egingo dut? Uko egiten badiot kaleratuko naute, lan-
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gabezian banago, Ousmane botako dute... eta ez dut pentsatu 
nahi zer egin diezazuketen zuri. Homosexualitatea “sendatze-
ko” zentro horiek... Ezin dut ulertu zelan okertu den dena ho-
rrenbeste honen denbora laburrean...

—Parte izan gara, Libe. Geuk ere sustatu dugu. Geure burua 
engainatzen genuen, gogoratzen duzu? Aktualitatea eta albis-
teak eman behar genituela errepikatzen genion geure buruari, 
zerbait puri-purian bazegoen, horren berri eman behar genue-
la defendatzen genuen edonoren aurrean. Eta halaxe egin izan 
dugu, baina geuk ateratzen genuen argitara hori guztia, geuk 
sortzen genuen berez kaleetan eztabaidagai ez zegoena. Geuk. 
Basakeriak normaltasuna hartu harte, egunerokotasun bihurtu 
arte. Berez eskandaluzkoa zena normalizatu genuen. Karma dei 
diezaiokegu, akaso.

—Betidanik izan zara arras dramatikoa, Josu. Ez etorri ora-
in horrelako kontuekin. Nik ez daukat kulparik. Guk ez daukagu 
inolako kulparik. Akaso ipini ditugu guk agintean? Beste batzuek 
agintzen dute eta, gainera, oso urrunetik. Gure lana baino ez 
dugu egin.
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—Dramatikoa? Ni? Egoera da dramatikoa. Estatu kolpe “de-
mokratiko” bat bezain dramatikoa.

—Badakizu? Hurrengoa nire kontu. Ea zer egiten dugun 
pentsatu behar dugu. Zerbait egin behar dugulako, ezta?

—Horretan ari naiz pentsatzen 

***

Otañok beti janzten zuen jakedun trajea. Kolore arre eta 
grisaxkak ez zituen sekula alboratzen, ez bazen telebista katea 
ekitaldiren batera gonbidatua bazuten edo negozio bazkariren 
batera joan behar bazen. Orduan bai. Orduan kolore biziagoak 
jantzi ohi zituen, berdeak, urdinak, gorriak... gehiegizko fanta-
siarik gabe, baina bazirudien betiko jakadun trajeak espreski 
erabiltzen zituela bere menpekoei mezu zehatza emateko: per-
tsona grisa naiz, grisa eta zuen nagusia; ez zaizkit zuen bizitzak 
inporta, ez gaude hemen lagunak egiteko. 

Hala ere, takoi baxuak erabiltzen zituen beti, fisikoki, behin-
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tzat, ez emateko inoren gainetik zegoela edo, hobeto esanda, 
helburu horretarako zela uste genezan besteok. Inoiz hala en-
tzuna zion pasabideren batean, “Badakit oso altua naizela, ho-
rregatik oso gutxitan janzten ditut takoiak; ez zait gustatzen nire 
inguruko jendeari gainetik begiratzen banengo bezala sentitzea”.

Otaño ez zen bereziki urruna bere tratuan; lankideek bro-
mak egiten zituztenean, barre egiten zuen; kafe makinan gon-
bidatu ohi zuen... Baina Otaño heldu bezain pronto hasi ziren 
gauzak benetan aldatzen. Telebista publikoa pribatizatu ostean, 
akziodunek hartu zuten lehenbiziko neurria izan zen Otaño. Eta 
Otañok hartu zuen lehenbiziko neurria edo, hobeto esanda, 
neurri bakarra, izan zen handik aurrera den-dena berak eraba-
kiko zuela. “Funtzionamendu aldaketa batzuk egin ditugu” esal-
di soilaz amaitzen zuen eztabaida inor kexatuz gero. 

Velasco etorri zen gero. Akziodunetako baten aspaldiko lagu-
na. Velascok haren egunkarian egin zituen lehenbiziko errepor-
tajeak. Orain, polizia etxeetan ematen du egun osoa, jendeari 
interesatzen omen zaizkion kontuak ekartzeko. Parrizidio, bor-
txaketa, lapurreta, borrokak... gertaera ahalik eta odoltsu eta 
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bortitzenak, edozein kaletan, edozein auzokidek eginak, arris-
ku bizian bizi garela senti dezagun, geure segurtasuna berma-
tuko duen norbaiten premia izan dezagun. Velasco, egun osoan 
komisario, sargento eta enparauekin, polizia horiek bere lana 
noiz hartuko aintzat eta noiz aitortuko ametsetan. Libek behin 
baino gehiagotan irudikatu du komunean luzaro dagoenean ez 
ote den kanpaia joten ari medaila bat emango dioten egunean 
pentsatzen duen bitartean. Salatari narrasti halakoa.

Ez zuen karman sinesten, baina baliteke Josu zuzen ibiltzea.
Guk sartu genituen ideia horiek etxe guztietan. Boutadeek 

audientzia ematen omen ziguten. Uste genuen gure gaitzespena 
erakustea nahikoa zela. Baina geuk sartu genituen ideia horiek 
guztiak etxeetan, jendeak bazkaldu bitartean, arratsaldea sofa 
gainean ematen zutela, gauez lotara orduko. Ideia horiek guztiak 
posible egin genituen. Geuk. Eta horien guztien zabalkundeaz 
arduratzeaz gain, hitza ere eman genien. Hobeto esanda, euren 
hitzen atzetik joaten ginen, eurek esandako guztia arakatzen ge-
nuen egunero, ea beste ganorabakokeriarik topatzen genuen au-
dientzia igotzeko. Eta, jakina, topatu egiten genituen.
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Faltsukeriak desestaltzen genituela uste genuen, baina, bien 
bitartean, faltsukeriarik handienari ezikusiarena egiten genion. 
Balizko inpartzialtasunaren izenean, egia bilatzeari uko egin ge-
nion. Eta orain...

***

—Berandu zatoz, maitea. Hobe horrela, bazkaria oraintxe 
amaitu dut eta. Banekien nire amak ez zintuela arin joaten 
utziko. Pozik gelditu al dira umeak amamarekin? Seguru baietz, 
nahi duten guztia ateratzen diote beti —Amantalaren gerriko-
tik eskegita zeraman trapuan sikatu zituen eskuak. Buelta eman 
zuen Ousmane musu batez agurtzeko. Gizonak aldarte seriotua 
zekarren, ezpainak zurrun, begiak umel—. Baina, baina... zer 
gertatu zaizu? Zer pasatu da? Esan ba! 

—Betikoa, berriro paperak eskatzen.
—Ai ene! Noiz amaituko da hau? Ea ba, jesarri mahaian. 

Berandu da eta bazkaria bero daukagu. 
Ousmane ez zen mugitu
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—Libe, berba egin behar dugu.
—Berba egin behar dugu? Badakizu esaldi horixe dela edo-

nori esan dakiokeen txarrena, ezta? Gainera, pelikularen batetik 
aterata dagoela ematen du beti. Ezingo zenuke zuzenean nahi 
duzuna bota, besterik gabe eta horrelako kutsu dramatikoa 
eman gabe, ala?

—Zergatik leporatu behar diozu aurrean daukazunari “dra-
matikoa” dela entzun nahi ez duzuna entzun behar duzunero? 
Zu bai zara dramatikoa, beti antzerkiren batean bazeunde beza-
la. Ez zaude pantailan, bizitza errealean baizik.

—Arrazoia daukazu —eskaratzeko aulki bati oratu zion—.
Gauzak gero eta nahasiago daude eta ni gero eta urduriago, 
maitea. Egia da, normaltasuna irudikatzen tematu naiz eta, ho-
nezkero, ez dakit normaltasun anormal horrek ez ote nauen ze-
haro irentsi.

—Hainbat gauzari egin diogu aurre. Baina orain kontua ez da 
kaletik begiratzen diguten ala ez, ez eta auzokideek guri buruz 
esaka dabiltzan ere. Dagoeneko ez da hori kontua. Orain arris-
kuan gaude. Arriskuan nago. Edozein egunetan botako naute 
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edo, batek daki, agian zerbait are okerragoa. Eta ez pentsatu 
hori denik nire beldurrik handiena. Ez al zara konturatzen ho-
riek guztiek amesten duten Europa zurian gure alabak aberrazio 
hutsak direla? Ezertarako balio al die Alustiza abizenez jaio iza-
nak, euren koloreaz besterik ikusten ez badute? 

Ousmanek zigarro bat eskaini zion ezpain artean beste bat 
jartzen zuen bitartean.

—Ez, eskerrik asko. Zerbait gogorragoa beharko nuke. Zer 
nahi duzu? Maletak prestatu eta ospa egitea? Hori ez da batere 
erraza... Familia oso bat muga pasatzen? Eta nik ezingo nuke 
baimen berezi bat lortu. 

—Badakit sartzea bezain zaila dela hemendik irtetea. Baina 
badaude moduak. Horretan lagundu ahal digun jendea ezagu-
tzen dut. Libe, hemendik alde egin behar dugu. Ahalik eta ari-
nen. Ez kezkatu kanpoan etor daitekeenagatik, kezkatu berton 
etorri etorriko denagatik. 

—Ez iezadazu esan horrelako jendearekin ibiltzen zarela!
—Horrelako jendea! Ni bezalakoak dira, Libe! Ez al duzu ikus-

ten? Horren barneratuta al daukazu aparteko jendea direla? 
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Migranteak dira, ni bezala! Ez bazara konturatu, nirekin ezkon-
du izanak ez du nire azalaren kolorea aldarazi.

—Bai, baina zer uste dute? Istiluekin ezer lortuko dutela? 
Atxilotzea! Edo hiltzea! Horixe da lortu behar dutena. Zer nahi 
duzu bihar zure heriotzaren albistea nik eman behar izatea? 
Batek dakielako zertan harrapatu zaituztela eta... ez dut pentsa-
tu nahi!

—Bai, ez pentsatu, ez ikusi, ez entzun. Zuek, zu bezalakook, 
ezer egiten ez baduzue, geuk egin beharko dugu. 

—Ni bezalakook.
—Bai, zu bezalakook. Kexatu baino ez duzue egiten, baina 

ez zarete zuek esklabutzara kondenaturik zaudetenak, lanbide 
gehienak debekatuta, gutaz erantzule izango den bertoko ba-
ten kargupean bizitzera kondenaturik, etxeratze-aginduak, pa-
truila paramilitarrak kaleetatik... Ez dugu erruki zuririk behar. 
Ministroa bera, bertatik bertara edukitzeko aukera duzue eta 
ez duzue ezer egingo. 

—Eta egingo bagenu? 
—Zer? Galdera desegokiren bat? Ea ba, bazkal dezagun eta 
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utzi ameskeriak... Zeuk ikusi, baina ni hemendik irteteko modua 
bilatzen hasiko naiz. Eta, topatuz gero, ez izan zalantzarik, Jare 
eta Igai nirekin etorriko dira.

***

20 segundu konexiorako...

*Sonia Gonzalezen ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.
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BizkaIdatz XI. Literatura Saria (2019) - Deialdiko Oinarriak
“JARRAITZEKO PREST? ORAIN ZURE TXANDA DA”

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultur Sailak, Bizkaiko Foru Liburutegiaren 
bitartez, BizkaIdatz literatura-sariaren, “Jarraitzeko prest? Orain zure txanda da” lelo-
pean, helburu nagusitzat du bizkaitarren sormen literarioa bultzatzea.

Parte hartzaileak
1) Hamasei urtetik gorako pertsona fisiko orok eman dezakete izena sarian. Horre-

tarako, jatorrizko lanak aurkeztu behar dira, hau da, aurretiaz argitaratu gabeak: ez zati 
bat, ez osorik. Lehiaketan parte hartzeak esan nahi du oinarriak guztiz onartzen direla.

Adingabeentzako eskabideak haien guraso-ahala edo legezko ordezkaritza duten 
pertsonek berretsiko eta sinatuko egingo dituzte. Edonola ere, adingabeak bete behar 
ditu lerrokadetan ezarritako baldintzak.

2) Gaztelaniazko atalean parte hartzen duten egile pertsonek gutxienez baldintza 
hauetako bat bete beharko dute:

Bizkaian jaioak izatea edo, bestela, erroldatuta egotea bertan deialdiko oinarriak 
bildutako foru dekretu argitaratzen denean Bizkaiko Aldizkari Ofizialean edo deialdiko 
oinarriak argitaratu aurretik urtebetez gutxienez Bizkaian erroldatuta egon izana.

3) Aurreko bi edizioetan lehen edo bigarren saria irabazi duten pertsonek saririk 
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jaso ez zuten modalitatean bakarrik parte har dezakete aurtengo deialdian (euskaraz edo 
gaztelaniaz), 2018ko X. BizkaIdatz sarian.

4) Eskatutako betekizunak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egiaztatu 
behar dira eta deialdiaren indarraldi osoan bete behar dira.

Obren betebeharrak
1) Sari honetan parte hartu nahi dutenek kontaketa literario bat idatzi behar dute, 

egungo bi idazlek —batak euskaraz eta besteak gaztelaniaz— proposatutako bi hasiere-
tatik abiatuta. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aurkez dezake, betiere, ida-
zleek idatzitako kontakizunaren hasierara, pertsonaietara eta bertan planteatzen diren 
egoeretara egokitzen badira. Euskarazko kontakizuna hautatzen bada, euskaraz jarraitu 
beharko da; gaztelaniazko kontakizunaren hasiera hautatzen bada, gaztelaniaz jarraitu 
beharko da.

2) Parte hartzen duten egile pertsonek euskarazko edo gaztelaniazko narrazioak 
aurkez ditzakete, eta, epaimahaiak horrela erabakitzen badu, atal bietan izan daitezke 
irabazle.

3) Narrazioek, gutxienez, 12 orrialdeko luzera izan beharko dute, eta, gehienez, 
15 orrialdekoa. “Times” edo “Arial” letra erabili beharko da, alde bakarrean eta A4 
tamainako orrietan idatzita. Eta honako ezaugarri hauek gorde behar dituzte: gorputza 
12; espazioa bikoitza. Gutxienez 24 lerro eta gehienez 32 lerro orrialde bakoitzean, eta 
lerro bakoitzean, gutxienez, 70 karaktere, salbu eta ortografiazko zeinu jakin batzuen 
aplikazioaren emaitzako salbuespenak.



24

4) Lehiaketa honetara aurkeztuko diren kontaketek derrigorrez bete behar dute  
otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legeak eta indarrean dauden gainerako legezko xedape-
nek  ezarritakoaren araberako  emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioa.

Aurkezteko epea, lekua eta modua.
1) 2019ko irailaren 19, osteguna, barne, bukatuko da lanak jasotzeko epea.
2) Eskabideak eredu ofizialean I Inprimakia (eredu BI-1) aurkeztuko dira, eskabide 

orri bat bete aurkeztutako kontakizun bakoitzeko. Eredu hori htpp://www.bizkaia.eus/
kulturadirulaguntzak webean eta www.bizkaia.eus/foruliburutegia webean eskuratu 
daiteke eta Bizkaiko Foru Liburutegian, hurrengo lerroetan zehazten diren gainerako 
agiri eta zehazpenekin batera:

• Eskatzailearen NANaren fotokopia, bai eta, eskatzailea adinga-
be denean, bere ordezkari legalarena ere, baita legezko ordezkaritza hori 
egiaztatzen duen dokumentazioa ere. 

• Obraren lau (4) ale. Ale horiek, alde bakarrean inprimatuta, ez dira 
sinatu behar, orriak zenbakiturik izan behar dituzte, kontakizunaren izen-
burua izango dute eta egilearen inolako identitaterik gabe. Koadernatu 
gabe. Eskabideak egoitza elektronikoaren bidez aurkezten badira, kopia 
bakarra eranstea nahikoa izango da.

• Bizkaitik kanpo jaioak izanik gaztelaniazko modalitatean aurkezten 
direnek bakarrik erroldatze-agiriaren fotokopia.

• Eskatzaileak Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo erroldatuta dau-
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denean, zerga egoitza duten lurraldean, zerga obligazioak beteta dituztela 
egiaztatzeko agiriak.

3) Laguntza – Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bule-
goan (Bizkaiko Foru Liburutegiaren ondoan) eskuz edo postaz aurkeztu behar dira 
obrak: Diputazio kalea, 7, 48008 - Bilbo. Hala ere, lanak aurkezteko, berdin baliatu 
daiteke edo, Administrazio Publikoen Administrazio Prozeduraren 2015eko urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako eran.

Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntzako bulegoaren ordutegia: astelehenetik 
ostegunera: 08:30-13:30 eta 16:00-17:30 bitartean. Ostiraletan: 08:30-13:30 bitartean. 
Udan, ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean, goizez bakarrik dago irekita.

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza 
Elektronikoaren bidez aurkezteko. (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera), eta egoitza 
horretan bete eta aurkezteko dauden eredu espezifikoak erabili behar dira.

Epaimahaia
1) Epaimahaia literaturaren eta kulturaren munduko pertsona famatuek osatuko 

dute, eta haiek emango dituzte sariak, sarira aurkezturiko lanak aztertu ondoren eta 
honako irizpide hauen arabera: proposaturiko kontakizunarekiko jarraipena eta bata-
suna (4 puntu gehienez), kalitate literarioa (3 puntu gehienez) eta istorioa garatzen iza-
niko sormena (3 puntu gehienez). Horren arabera, irabazle suertatu diren kontakizunen 
ebazpen-proposamena egingo dute. Kultura Sailaren ebazpen baten bitartez izendatuko 
da epaimahaia, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
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Saria
1) Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie, bai euskaraz aurkezturiko lanetan bai 

erdaraz aurkezturikoetan: Lehenengo saria: 1.500 euro eta diploma. Bigarren saria: 500 
euro eta diploma. Finalista: diploma. Aurreko atalean agertzen diren sari ekonomikoei 
atxikipen fiskalak egingo zaizkie, legeak ezartzen duenarekin bat. 

2) Adingabeek sariren bat lortuko balute, legezko ordezkaritza izango dira -eta ez 
adingabeak- jasotako kopuru ekonomikoaren onuradunak.

3) Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.
4) Epaimahaiko kideen iritziz lehiaketara aurkeztutako lan guztien artean batek ere 

ez baditu beharrezko baldintzak betetzen edo balorazioan ez bada puntuazio nahikorik 
eskuratu, saria eman gabe geratu ahalko da.

5) Euskara eta Kultura Sailean eskumena duen organoak sarituen berri jasotzen 
duen ebazpena emango du, epaimahaiaren proposamenaren arabera. Ebazpen hori jaki-
naraziko zaie parte-hartzaile guztiei, Saridunen zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko da, iragarki baten bidez.

Saritutako egilearen betebeharrak
1) Saridunak eurak joan behar dira sariak banatzeko Bizkaiko Foru Liburutegian, 

egingo den ekitaldira (ordua eta eguna adieraziko dira), eta, joan ezin badira , ordezkari 
bat bidaliko dute. Gainera, saria jaso duen kontakizuna euskarri informatikoan eraman 
behar dute.

2) Saria ordaintzen denetik aurrera, hurrengo bost urteetan Bizkaiko Foru Aldun-
diak bakarrik izango ditu saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta saltzeko eskubi-
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deak, eta sariaz aparte ez du beste ordainketarik egin beharko, saria baita ordainsari 
osoa eta bakarra.

3) Editatutako material guztietan eta diru-laguntza jaso ondoren egindako jendau-
rreko agerpen guztietan Bizkaiko Foru Aldundiaren  babesa agerraraztea. Horretarako, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudiak ezarritako elementuak baliatuko dira na-
hitaez, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau agertuko da hitzez hitz: 

“Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» 
edo
“Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la Di-

putación Foral de Bizkaia».

Bestelakoak
Foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beha-

rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldun-
diko Euskara eta Kultura Sailaren Bizkaiko Foru Liburutegiak- . Horretarako, helbide 
hau dago web orrian: www.bizkaia.eus/laguntzaileKultura.

Oinarri hauek jasotzen dituen foru dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta 
www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak web-orrian argitaratuko da.
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