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—Zergatik haserretu zineten amama eta zu?
Alba ausartu zen galdera egiten azkenean.
—Historia luzea… —erantzun zion amak—, baina bada kontatzeko ordua. Zuk, 

Alba, hamabost urte bete dituzu; eta zuk ere, Iban, ulertuko duzu, azken gertaerak 
kontuan hartuz gero.

Amak eskua pasatu zuen bekokitik. 
—Dena dela, hau ez da momentua —gaineratu zuen—: errepide honek arreta 

osoa eskatzen dit.
Furgoneta gidatzen ari zen. Mendate bat zeharkatzen ari ziren, bihurgunez betea, 

eta zuhaitzen buruek tunel antzeko bat osatzen zuten. 
Ibanek telefonoan kontsultatu zuen kilometro kopurua:
—Ordubete falta zaigu heltzeko.
—Eskerrak! —esan zuen Albak—. Egun erdi daramagu bidean.
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—Eta euria dakar.
—Primeran.
Beren hirian gutxitan egiten zuen euria. Lehorte handiak izaten ziren eta, ondo-

rioz, kutsadura jasanezina. 
—Dagoeneko igartzen da airearen garbitasuna —animatu zen ama—. Eta ho-

rren harira, seme-alaba maiteok… aire berri, aldi berri. Itun bat egin behar dugu 
hirurok.

—Ituna? Zer itun?
—Beti izango garela zintzoak elkarrekin kosta ahala kosta. Eta ahaleginduko 

garela oztopoei aurka egiten gehiegi hazi baino lehen.
Albak arrazoia eman zion:
—Egia. Korapiloek, askatzen ez badira, itolarria eragin dezakete. 
—Zapatan sartutako harri txikiak zauri handia sor dezakeen bezala —amaitu 

zuen Ibanek.

Furgonetatik jaitsi eta batera hasi zen zaparrada. Heldu berriek aurpegia eskaini 
zioten euriari, ezpainak milikatuz. 

Amamaren etxe aurrean zeuden. Etxetzarra portuaren muturrean zegoen, eta 
burdin hesia zeukan inguruan. Morroiloa irekita, zuzenean sartu ziren lorategira. 
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Harrizko iturri bat zegoen ate nagusiaren aurrean: aingerutxo bat, eskuetan arrain 
bat zeukana. Arrainaren ahotik ateratzen zen ura.

—Etxe xarmanta da —esan zuen amak, miraz—. Ez zaizue iruditzen? 
—Itzela, baina nahiko kaskatuta dago —zapuztu zen Alba—. Tira, mamu bila 

jolasteko toki ona ematen du.
Ibanek oinarekin ukitu zuen balkoipean hazten zen landare igokaria. 
—Ederra huntzorria! Teilaturaino heltzen da ia-ia. Ea… —eta enborrari heldu 

zion.
—Ezta pentsatu ere! —moztu zuen amak, bazekielako erronkek asko erakar-

tzen zutela bere hamar urteko semea. 
Ibanek ostikadatxo bat jo zion huntzorriari, baina ez zuen txintik esan.
—Ea ba, espabilatuko gara? —mugitu zen Alba—. Blai-blai geratuko gara bes-

tela.
Amak estimatu egiten zuen alabaren ikuspuntu praktikoa:
—Bai, bai. Hauxe da etxearen giltza, notariotzatik bidali zidatena. Maletak sartu, 

eta zerbait afaldu beharko dugu. Bihar eskolan hasten zarete.
Hiruretako inor ez zen ohartu nor edo nor zegoela eurei begira teilatuko txapitu-

latik, kristal zikinen atzetik. 
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Albak erraz topatu zuen janari-denda bat alde zaharrean. Edariak, ogia eta jaki 
batzuk erosi zituen otartekoak prestatzeko: lanak izango zituzten sukaldeko txapa 
pizten. Poltsak eskuetan, etxerako bidea hartu zuen. 

Hala ere, kale guztiak berdintsuak egin zitzaizkion: zurezko atariak, horma zu-
riak, harlauzak, aldapak… Nondik itzuli etxera? 

Albaren ondotik mutil bat pasatu zen, besapean skate bat zeramana. Berari gal-
detu zion: 

—Aizu, barkatu… Ez naiz hemengoa. Badakizu nondik joaten den Haize-begi 
etxera?

—Edozein kaletatik. Denek jotzen dute portu-muturrera. Harantz noa neu ere.
—Alba naiz.
—Ni Luken… Haize-begiren atzean aldapa ona dago skatea praktikatzeko, 
—Oraindik ez dut herria ezagutzen. Gaur iritsi gara. 
Etxearen parean jarri zirenerako, leiho-tapa gorriak zabalik zeuden.
—Berton bizitzera gatoz.
—Bai? Pagotxa, ez? 
—Bai zera! Buruko min galanta. Amak etxea konpondu nahi du ostatua ipintze-

ko. Etxea amamarena zen. 
—Animo orduan! Orain banoa.  
—Bale, Luken. Ez duzu jakingo zer ordutan hasten diren eskolak. 
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—Zortzietan. Kilometro eta erdi daukazu hemendik. Eta bueltatzeko, hartu haize-
orratza erreferentzia modura. Horrela ez zara galduko —aholkatu zion Lukenek, 
teilatua seinalatuz—. Herriko haize-orratz lanpetuena izango da zuena, seguruenik. 

Haize-orratza burdinazko belaontzi beltza zen, lau puntu kardinalak adierazten 
zituzten gezien erdian. Albak irribarre egin zuen. 

Irribarre handiagoa egingo zuen biharamunean, goizeko lehen orduan lorategiko 
arkupean Luken eta kuadrilla ikusi zituenean, berari itxaroten institutura laguntzeko. 

Bitartean, Iban gelaz gela zebilen, poltsak igo eta leihoak zabaldu. Logela guztiak 
zeuden lehen solairuan. Antzinako altzariak, gortina lodiak, kristalezko lanparak, 
ezezagunen argazkiak…

Itsasoa gris ilun ageri zen. Traineru bat ziztu bizian zihoan arraunean, eta pira-
guak hondartzatik hurbil zebiltzan bueltaka. Bazeukan ur-kirolak probatzeko gogo-
rik. Alabaina, negargura sentitzen zuen, euriak areagotzen zuena. Berak ez zuen 
nahi herriz aldatu, lagunak utzi eta, amak esaten zuen moduan, aire berriak arnastu.
Zergatik utzi zituen aitak? 

Aitak Gabonetan alde egin zuen, egun  batetik bestera. Telefonoz deitu zion ama-
ri, dei labur bat:

—Miriam, denbora behar dut, espazioa.
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Denbora. Espazioa. Interpretazioa.
Amak ohean eman zituen hiru aste negar-zotinka, lanera joateko kemenik gabe, 

lagun batek deitu zion arte:
—Ez dakit esan ala ez… Unibertsitateko lankide batekin ikusi dut Luis, neska 

gazte batekin…
Zaztada horrek akuilatu zuen ama zutitzeko. 
—Agur betiko —esan zuen lehor—. Koldar hutsa izan da beti.
Hilabete batzuk geroago, amak aitari saldu zion bien pisuaren erdia. Diru horre-

kin, amamaren etxea berriztatuko zuen. Eta handik aterako ei zuten bizimodua.
—Itsasertzera goaz bizitzera, maiteok, neure jaioterrira —iragarri zien amak.
Alba eta Iban estutu egin ziren:
—Ez gara sekula egon baina! Eta zeu ere ez zara joan urte mordo batean! 
—Hobeto. Zerotik hastea izango da denontzat.
Zero. Hutsa. Astoaren putza.
Ibanek idazmahai baten gainean zegoen gutun-azal bati erreparatu zion. Faktura 

zaharren bat-edo izango zen. ARANZABAL FAMILIA ageri zen eskuz idatzita, eta 
data bat: 2015-IX-9. 

Irailaren 9a? Eguneko egun berbera? 
Barrukoa irakurtzera ziholala, amaren ahots urduria entzun zuen:
—Iban! Alba! Etorri arin! Ikusi zer topa dudan! 
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Jaisteko jiratu zenean, mutikoak oinots makal bat sumatu zuen. Hala ere, ko-
rridorea hutsik zegoen. “Haizea izango zen”, pentsatu zuen bere kolkorako. Gutun-
azala poltsikoan sartu, eta eskaileretan behera egin zuen.

Amak umetxo bat zeukan besoetan, jaioberri bat, mainaka.
—Sukuldeko saski honetan zegoen, trapu pila horren artean… Lasai, pittin… 
Egon ere, umea biluzik zegoen baina bero, trapuei esker. 
—Ongi-etorri oparia utzi digute! Zenbat denbora ote du? —galdetu zuen Albak.
Miriamek mahai gainean ipini zuen umetxoa, kontu handiz.
—Politagorik…! Gose izango da gaixoa. 
Iban jakin-minez hurreratu zen mahaira:
—Nork utzi ote du? Zer da, neska ala mutila?

*Miren Agur Meaberen ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.



BIZKAIDATZ TXIKIA II (2015-2016) 
Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

BizkaIdatz Txikia haur eta gazteen literatur sariaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak literatur 
sorkuntza bultzatu eta sustatu nahi du gure lurraldeko eskola-umeen artean.

PARTE-HARTZAILEAK
Bizkaiko edozein udalerritako ikastetxe batean ikasten ari diren umeak edo gazteak aurkeztu 

daitezke, kategoria hauetako batean:
HAURRAK: Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailetako ikasleak.
GAZTEAK: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. mailetako ikasleak.
Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.

KONTAKIZUNEN EZAUGARRIAK
1) Sari honetan parte hartu nahi duten haurrek eta gazteek literatur kontakizun bat idatzi behar 

dute, gaur egungo bi idazlek proposatutako bi hasieratatik abiatuta. Kontakizun baten hasiera eus-
karaz izango da; bestea, berriz, gaztelaniaz. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aurkez 
dezake, betiere, proposatutako kontakizunaren hasierara, pertsonaietara eta bertan planteatzen diren 
egoeretara egokitzen badira.

2) Haurrek eta gazteek euskarazko eta/edo gaztelaniazko narrazioak aurkez ditzakete, eta, epai-
mahaiak hala erabakitzen badu, ume edo gazte bera atal bietan izan daiteke irabazle.

3) Kontakizunak, gutxienez, 4 orrialde luze izango dira, eta, gehienez, 5. Testuak eskuz idatziz 
gero, letra argia erabili behar da; ordenagailuz eginez gero, berriz, «Times» edo «Arial» letra mota 
edo antzekoa erabili behar da (12 gorputza), eta ezaugarri hauek gorde behar dira: alde bakarrean 
idatziko da, DIN A4 tamainako orrietan, eta espazio bikoitza utziko da. Kontakizaunak paperean 
aurkeztu behar dira.

AURKEZTEKO LEKUAK
Lanak Bizkaiko Foru Liburutegiko Laguntza - Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bi-

deratzeko Atalaren bulegoan aurkeztu behar dira (Diputazio kalea, 7), bertara joanda edo posta 
arruntaz bidalita. Halaber, aukera dago Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazioaren Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 38.4 artikuluan zehazten den 



moduan aurkezteko. Erregistroaren ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 08:30-13:30 eta 16:00-17:30 
Ostiraletan: 08:30-13:30

AURKEZTEKO EPEA
Lanak jasotzeko epea 2016ko martxoaren 11n amaituko da.

AURKEZTEKO ERA
Eskaera-eredu ofiziala erabili behar da eskaerak aurkezteko, hain zuzen ere, BI 2 eranskinean 

dagoena (http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak eta www.bizkaia.eus/biblioteca web orrietan 
dago eranskin hori), eta, harekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

- Egilearen ama, aita edo legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.
- Kontakizun bakoitzaren lau (4) ale. Aleok ez dira sinatu behar. Baina zenbakia jarrita izango 

dute orrialde guztietan, eta kontakizunaren izenburua adierazita izan behar dute; ez, ordea, egilearen 
identifikazio-daturik.

Haurraren edo gaztearen guraso-ahala edo legezko ordezkaritza dutenek sinatu behar dituzte 
eskabideak. 

SARIAK
- Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:

GAZTELANIAZKO MODALITATEA:
Haurren gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Haurren gaztelaniazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
Gazteen gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Gazteen gaztelaniazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma. 

EUSKERAZKO MODALITATEA:
Haurren euskarazko lehen saria: Tablet bat eta diploma.
Haurren euskarazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
Gazteen euskarazko lehen saria: Tablet bat eta diploma.
Gazteen euskarazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
- Gainera, haur eta gazte irabazleen ikastetxeek eskolagai sorta bat jasoko dute.
- Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.



 Saridunak eurak joan behar dira sariak banatzeko Bizkaiko Foru Liburutegian egingo den eki-
taldira (ordua adieraziko da), eta, joan ezin badira, legezko ordezkari bat bidaliko dute. Gainera, saria 
jaso duen kontakizuna euskarri informatikoan eraman behar dute. 

EPAIMAHAIA
Literatura -eta kultura- munduko pertsona famatuek osatutako epaimahai batek ebatziko du 

zein lanek jasoko duten saria. Horretarako, aurkeztutako kontakizunak aztertuko du, eta ebazpen-
proposamena egingo du, irizpide hauekin bat: lanak zer jarraipen eta batasun duen proposatutako 
kontakizunarekin (4 puntu, gehienez), literatura-kalitatea (3 puntu, gehienez), istorioaren garapenean 
erakutsitako sorkuntza (3 puntu, gehienez).

Euskara eta Kultura Sailaren ebazpen bidez izendatuko da epaimahaiaren osaera, zeina Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratuko den.

Edizio honetan hurrengo epaimahikideek osatuko dute epaimahaia: Naia Hernández, Miren 
Agur Meabe, Seve Calleja, Arrate Egaña, Juanra Madariaga, Aurelio Erdozain, y Laida Martínez 
(ordezkoa).

JABETZA INTELEKTUALA 
Saria ordaindu eta hurrengo bost urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiak bakarrik izango ditu saritu-

tako lanak erreproduzitu, banatu eta saltzeko eskubideak, eta sariaz aparte ez du beste ordainketarik 
egin beharko, saria ordainsari osoa eta bakarra baita.

KONTUAN HARTU BEHAR DIREN BESTE ALDERDI BATZUK
Oinarri hauek direla-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beharrezkoa den la-

guntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Argital-
penen eta Kultura Jardueren Atalak.

Horretarako, helbide hau dago erabilgarri webean: http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKultura
Oinarri hauek jasotzen dituen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein www.bizkaia.eus/

kulturadirulaguntzak web orrian argitaratuko da.
Parte-hartzaile guztiei jakinaraziko zaie epaimahaiak aukeratutako saridunak jasotzen dituen 

foru agindua.


