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Abuztuko egun bero batean gertatu zen, euskal 
kostaldeko hondartza batetik hurbil, arratsal-
deko seiak aldera, 2012. urtean. Autoaren gi-
dariak azeleratu egin zuen semaforoa laranja-

tik gorrira pasatzeko unean, eta zebra-bidea gurutzatzen 
ari zen neska bat harrapatu zuen hamar metro aurrerago. 
Zalapartan, bolantea jiratu eta errepidearen beste aldera 
egin zuen. Espaloiaren koska gainditu eta zuhaitz baten 
kontra jo zuen bete-betean. Zuhaitzari, indigaztaina, hosto 
mordoxka bat erori zitzaion lurrera.

Arrastaka atera zen autotik, eta lau oinean egin zuen me-
tro pare bat. Gelditu, saiheska eseri eta ingurura begiratu 
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zuen. Lastozko kapazu bat zegoen zebra-bidearen erdian, eta 
toalla turkesa kolorekoa haren ondoan. Neska harantzaxeago 
zegoen, zerraldo. Hondartzarako jantzita zihoan, marra zuri-
urdineko soineko arin batekin. Bosten bat metrora, zebra-
bidez kanpo, txankleta bat bereizten zen, eta haren ondoan 
kartera beltz bat, eguzkitan distira egiten zuena. 

Bere burua aztertu zuen. Urradurak zeuzkan belaun ba-
tean, eta odolarenak ziruditen orbanak zapatila txurietan. 
Gorputza ukitzen hasi zen, atalez atal, mediku batek egin 
izango zukeen bezala. Ez zeukan odol- bustirik buruan, baka-
rrik moteltasun bat atzealdean hango azala anestesiatu izan 
baliote bezala. Hanketan, bai, bazeukan min pixka bat, be-
reziki urratutako belaunean. Eskuinaldeko saihetsean, be-
rriz, mina zorrotzagoa zitzaion, eta litekeena zen odol pixka 
bat ere edukitzea. Baina niki gorri iluna zeraman, eta ez zuen 
ezer antzeman begiz. 

Hotsak entzuten hasi zen, belarriak tapoiekin itxita eduki 
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eta bat-batean askatu izan balitzaizkio bezala. Bere autoko 
irratia bazebilen artean, eta esataria oihuka ari zen: “Eta ora-
in, aurtengo talde arrakastatsuena! One Direction! Uda hone-
tan bertan eztanda egin duen kanta, hondartza inguru guztie-
tan entzuten den kanta! What makes you beautiful! Zerk egiten 
zaitu zu eder!”.

 Esatariak azken hitza errepikatu zuen bospasei aldiz, 
eder-eder-eder-eder-eder, gero eta intentsitate gutxiagorekin, 
oihartzun itxura eginez, eta aldi berean kantaren lehen notak 
zabaldu ziren airean. “One Direction!”, egin zuen oihu, entzu-
leak kantarekin utzi arte. 

Deiadar bat entzun zuen orduan: “Neska! Neska!”.
One Direction-en kantaren letra jarraitu zuen, you are in-

secure. Doń t know what for… Susana etorri zitzaion burura. 
Ia urtebete zeramatzaten elkarrekin, ia urtebete zen lehen 
aldiz oheratu zirenetik. Susanak, ohean, baldar hitz egiten 
zuen, hitz joko berbera beti: “Behiak susara jartzen dira, eta 
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ni Susana”. Asko gustatzen zitzaion bera baino hogei urte gaz-
teagoei zuzendutako musika, eta uda hartan One Direction-
en hura, What makes you beautiful. Ez zekien ondo zergatik. 
Insecure? Bera pertsona erabat segurua zen. 

Tentetu zen jezarlekuan, eta telefonoaren bila luzatu zuen 
besoa. Arroztasun irudipen bat izan zuen, begiak zabalarazi 
zizkiona. Ez zegoen etxeko sofan eserita, baizik auto ezeza-
gun baten atzealdean. Gidaria ere ez zuen ezagutzen.

Mina sentitu zuen saihetsean, eta istripuaren irudiak be-
rritu zitzaizkion. Neska hura zerraldo erorita zebra-bidean 
bere soineko marra zuri-urdinarekin, lastozko kapazua, toa-
lla urdin turkesa, kartera beltza, txankleta.  

—Nora goaz? —galdetu zuen. 
Gidariak irratia itzali eta atzealdera begiratu zuen errepi-

dea zaintzeari utzi gabe. Bere aurpegi mardulean txikiak zi-
ren begiak, eta sudurra boxeolari batena bezalakoa, zapala. 
Ahotsa zakarra zuen:
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—Nora nahi duzu joatea? Ospitalera goaz! Suspertu zaitez 
behingoan!

Bigarren mailako errepidea utzi eta nagusira sartu zi-
ren. Coca-Cola fabrika baten paretik  pasatzean Susanaz  
gogoratu zen berriro. Susanari Coca-Cola gustatzen zitzaion. 
Bero egiten zuen egunetan bospasei Coca-Cola edaten zituen.

—Badakizu zer egin duzun, ezta? —esan zion boxeolari 
itxurako gidariak.

—Istripu bat izan dut —esan zuen berak.
—Neska bat hil duzu! Hori da egin duzuna!
—Eta zu nor zara?
—Ni? Taxi honen jabea!
Buila batean hitz egiten zion, bera beste auto batean balego 

bezala, ez atzeko jezarlekuan.
Errepide nagusitik atera eta alboetan zuhaitzak zeuzkan 

kale batera jo zuten, eta aldapa gora segidan, muino bate-
rantz. Luze gabe, dorre zorrotzeko eliza bat azaldu zitzaien, 
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eta, bostehun metro aurrerago, zementuzko eraikin erraldoi 
bat, ospitalea. 

Bere galtza motz txuriek orbana zeukaten gerrikoaren 
azpian, zizare gorri bat zirudiena. Sartu zuen eskua bere 
nikiaren azpitik, eta hatz punttak busti egiten zitzaizkiola  
konturatu zen. Odol isuri bat zeukan saihetseko punturen ba-
tean. 

Taxizaleak larrialdietako guneraino eraman zuen autoa, 
eta haren sarrerako atearen ondoan aparkatu. Motorra gel-
ditu eta jaisterakoan, detaile atsegin bat izan zuen berarekin. 
Irratia piztu zuen. 

—Zeladore bati deitzera noa. Oraintxe nator —esan zion.
Beste emisora bat zen taxiaren irratian jarrita zegoena. 

Esatariak tonu ia intimoan iragarri zuen jartzera zihoan kan-
ta: “Adele, This is the end, bere azken diskoko kanta”. 

Doinua eztia zen, eta lagundu egin zion saihetseko mina 
ez horrenbeste sentitzen, baina Adelek esaten zuenaz ohartu 
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zen, this is the end, hold your breath and count to ten, eta ikara 
sentitu zuen. Susanak esaten zuen askotan, bere hitz jokue-
tako bat zen: “Ikara ikaragarri bat sentitu nuen”. Susanak ba-
rrez botatzen zituen halakoak. Berari, ordea, une hartan, ika-
rak hotza ematen zion. Edo, agian, hotza gorputzean sentitzen 
zuen, eta hotz hark kutsatzen zizkion pentsamenduak. 

Taxizalea larrialdietako atean azaldu zen. Autora hurbildu 
eta atzealdeko atea ireki zuen.

—Neska bizirik dago oraindik —esan zion. Sudur zapa-
lak ez zion hitzak garbi ebakitzen uzten. “Neska nizirik dago 
onaindik”, entzun zion berak.  Barregura etorri zitzaion, eta, 
istantean, albiste haren ondorioez jabetuta, negarrez hasi 
zen. “Jainkoari eskerrak”, hots egin zuen. Aspaldiko bi hitz 
ziren bere espirituan, ama bizi zitzaionekoak, Susanaren au-
rrean sekula esan izango ez zituzkeenak. Baina, alde batera, 
taxizaleak bere amaren antza zeukan. Zuzendu bere sudurra, 
utzi bere begi txikiak, findu masailak, eta amaren neba eman-
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go zukeen taxizaleak, edo taxizalearen arreba bere amak. 
Pentsamenduak kiribildu egiten zitzaizkion buruan.

—Ondo zaude? —esan zion autoaren atean azaldutako 
gizon handi batek. Zeladorea zen, eta uniforme gris argi bat 
zeraman. Begiratu zion, eta bi metrorako hamarren bat zen-
timetro faltako zitzaizkiola pentsatu zuen, eta mardula zela, 
pisatuko zituela ehun eta hamarren bat kilo. Ideia bat etorri 
zitzaion. Zeladorearen pisua eta garaiera orekatuta ote zeu-
den. Garrantzi handiko gaia iruditzen zitzaion bat-batean. 

—Ondo zaude? –galdetu zion berriro zeladoreak—. Mugitu 
zintezke?

Ahots polita zuen. Adelek zeukanaren antzekoa, apur bat 
lodiagoa. Baietz erantzun zion, eta kanpora ateratzen hasi 
zen. Une batez, saihetseko minak arnasa kendu zion.

—Seguru mugitu zintezkeela?
—Poliki, bai, nik uste —erantzun zion.
Zeladoreak bizkarraren atzealdetik pasa zion bere ezke-
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rreko besoa. Eskuinekoarekin galtzen gerrikoari heldu zion. 
Oinaze keinu bat egin zuen berak. 

—Mina? —galdetu zion zeladoreak besoekin egiten ari zen 
presioa arinduz. 

—Buruaren atzean pixka bat orain —esan zuen berak—. 
Baina saihetsekoa baino txikiagoa. Jarraitu. Atera nazazu he-
mendik. 

—Lagundu iezadazu —esan zion zeladoreak taxizaleari, 
eta bien artean ohatila batera igo zuten. Taxizaleak trinko-
trinkoak zeuzkan sorbalda eta besoak, eta indar handia. 

—Benetako boxeolaria ematen duzu. Alde batera nire ama-
ren antza daukazu, baina bestera Durán Mano de Piedrarena 
—esan zion berak.

Taxizaleari barnetik atera zitzaion irribarrea. Barre pixka 
bat ere egin zuen. Aldarte hobearekin zegoela ematen zuen 
bat-batean. 

—Ez duzu behintzat odolarekin zikindu —gaineratu zuen 
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atzeko jezarlekua aztertu eta gero, ez nuzu neintzat odolakin 
zikindu.  Aurrera pasa eta irratia itzali zuen, une hartan ema-
ten ari ziren jazz estiloko kanta etenez. 

—Ondo joan dadila —agurtu zuen—. Ono joan nanila. 
Larrialdietako lehen esparrua zeharkatu, eta —izen hori 

eman zion zeladoreak— boxetara eraman zuen ohatila, eta 
han bakartuta utzi gortina zuri artean.

—Zer izen du neskak? —galdetu zuen berak.
Zeladoreak paretaren kontra utzi zuen ohatila, eta haren 

gurpilak trabatu. Ezezko keinua egin zuen. 
—Ez dut nik eraman, eta ez dakit. Esango dizut gero. 

Oraintxe bertan, kirofanoan dago. 
Erizaina etorri zen, neska gazte bat. Ilea horiz tindatua 

zeukan, eta kizkurtua, nahiz agian, ideia hori etorri zitzaion, 
kizkurrak naturalak izan. Bazuen Susanarekin antzik, batez 
ere begiratzeko moduan. Zuzen begiratzen zuen, ikararik ez 
dutenek bezala. 
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—Non daukazu mina? —galdetu zion. Umetan, bere amak 
ere halaxe galdetzen zion gaixotzen zenean, non daukazu 
mina. Baina beste modu batera. Erizaina pertsona gogorra 
izango zela pentsatu zuen. Susana ere bai, alde batera, baina 
gogorra baino gehiago, eroxka. Coca-Colaren iragarkietako 
neska bat, baina haiei sumatzen ez zitzaien bizi-esperientzia 
zuena. Coca-Cola neskek eta mutilek ez zuten oso helduak 
ematen, iduri zuen beti ume geldituko zirela, Michael Jackson 
bezala. Baina ez zegoen profetizatzerik, oso gazteak ziren, 20 
urte ingurukoak. Susanak, aldiz, berrogei egingo zituen uda 
bukaeran. 

—Joanda zaude —esan zion erizainak. Eskua aurreratu 
eta kriskitin egin zion hatzekin—. Erantzungo didazu? Non 
daukazu mina? 

—Hemen, eta pixka bat hemen —erantzun zion. Aurrena 
eskuineko saihetsa seinalatu zion; gero, buruaren atzealdea. 

Erizainak niki gorri iluna altxatu zion leporaino, eta uki-
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tuka hasi zitzaion.  Tarteka, indarra egiten zuen, eta hezurren 
bat edo barrukiren bat zapaldu. 

—Hemen? Mina ematen dizu hemen?
Berak ahalik eta informazio zehatzena ematen zion: “Pixka 

bat”, “gehixeago”, “hor gehien”, “hor ez”. 
—Litekeena medikua pixka bat atzeratzea. Lan asko 

daukagu gaur.
—Itxoingo dut.
Neskaren lastozko kapazua etorri zitzaion burura, eta 

gero toalla urdin turkesa ikusi zuen hantxe boxean egon 
izan balitz bezala, eta hurrena kartera. Bere kolore beltza-
gatik, galipot-plastada bat zela iruditu zitzaion istripuaren 
momentuan, baina hori ezinezkoa zen, distiratsua zelako 
eta galipotak bero-bero dagoenean bakarrik izaten duelako 
distira. Galdera etorri zitzaion: bernizatzen ote ziren plas-
tikoak? Zeren kartera hark hala ematen baitzuen, berniza-
tuta zegoela. Bera Gorputz Hezkuntzako irakaslea zen, baina 
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institutura bueltatzen zenean Kimikako mintegikoei galde-
tuko zien. Erizaina bere alboan zegoen berriro. Pastilla bat 
zekarkion. 

—Urik gabe hartu behar duzu. Irentsi, eta kito —esan zion.  
—Bukatu al da neskaren ebakuntza? —galdetu zuen.
Erizainak ez zion segituan erantzun. Berak pastilla hartu 

arte itxoin zuen.
—Arratsaldean auto batek harrapatu duen neska horrena? 
Baiezkoa egin zion.
—Ez dut uste bukatuko zutenik. Ebakuntza luzea izango 

zela esan dit kirofanoetako kide batek.
Ez zuen barre-irudi bat ere egiten, eta hala, aurpegi serioa 

zeukala, areagotu egiten zen Susanarekin zeukan antza. Baina 
Susana noizik eta behin bakarrik egoten zen hala, normalean 
alai egoten zen, eta hutsagatik egiten zuen  barre, batez ere 
marihuana erretzen zuenean. 

Zeladorea azaldu zen boxean, eta erizanarekin aritu zen la-
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rrialdietara etorritako beste eri batzuei buruz. Gero beragana 
zuzendu zen.

—Neskaren izena Susana da —esan zion.
Harrigarria zen, eta zer erantzun ez zekiela geratu zen tar-

te batez. Berak harrapatutako neskak bere bikote-lagunaren 
izen bera zuen, eta, nola bereiziko zituen? Beste tarte bat 
pentsatzen egon, eta bere bikote-lagunari Susana Bat deitzea 
erabaki zuen, eta istripukoari, Susana Bi. 

—Ezin dizut besterik esan –jarraitu zuen zeladoreak—. 
Baina nahikoa izango zaizu horrekin. Ona da jendeari izena 
jartzea. Susana.

—Susana Bi —zehaztu zuen berak, eta burua jiratu zuen 
erizainarengana. Baina joana zen boxetik, eta ezin izan zuen 
neurtu norainokoa zen Susanarekin, Susana Batekin, zeukan 
antza. Handia bazen, handia izaten segitzen bazuen, Susana 
Hiru deituko zion. 

Zeladorea begira zeukan. Zinez gizon handia zen. Taxitik 
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ateratzerakoan baino handiagoa iruditzen zitzaion orain, al-
tuagoa eta mamitsuagoa. Zenbat neurtzen ote zuen? Bi metro 
eta hamar zentimetro? Eta pisatu? Ehun eta hogeita hamar 
kilo?  

—Gela batera eramango zaitugu segituan. Erizaina  
galdetzera joan da, ea zein daukagun libre. Medikuak etorri 
behar luke, baina, uste dut esan dizudala, lan handia dago gaur. 
Abuztuko panorama. Jendetza kostaldean, eta istripu asko.

Adeleren ahotsa zeukan, eta seguru asko kanta zezakeen 
hark bezala, edo bestela, tamaina harekin, Demis Roussos-ek 
bezala. Eta, bi metro eta hamarrekin eta ehun eta hogei kilo-
rekin, saski-baloian ere izan zezakeen etorkizuna. Pau Gassol 
altuxeagoa zen, bi metro eta hamalau, eta argalagoa, baina 
nolanahi ere aparteko gorputza zen saski-baloian aurrera 
joateko. Bere pentsamendu haiek azaldu nahi zizkion zelado-
reari, baina nagi sentitu zen. Logalea zeukan. Galdera soil bat 
egitea erabaki zuen:
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—Zer izen duzu? Orain artean ez diogu elkarri ezaguera 
eman —esan zion.

Zeladoreak bere eskumuturreko pultsera doratua erakutsi 
zion, eta han jartzen zuen izena irakurri ume bati bezala, si-
labaz silaba.

—Car-me-lo.
Eskuan, plastiko griseko euskarri batean, inprimaki bat 

zeukan, eta begiratu bat eman zion hari.
—Zu berriz Luis zara, ezta? Hala jarri didate fitxan.
—Lehen hala nintzen, baina azkenaldi honetan “Luky”  

deitzen didate denek. Susana Batekin ateratzen hasi nintzene-
tik, batez ere. Susana Batek “Luky” deitu izan dit beti. Lehengo 
andreak berriz, “Luisillo”. Horriblea, benetan. Horregatik di-
bortziatu nintzen.

—Ulertzen dut –esan zion zeladoreak.
Erizaina sartu zen boxean. Medikuarekin. 
 ETC.
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AHOLKUA. Errazena diptiko bat egitea litzateke. Adierazi den-
bora aldaketa bat (“Zazpi egun geroago…”, edo antzeko zerbait) eta 
beste hamar orrialde idatzi egoeraren eboluzioa azalduz. Diptikoa 
edo triptikoa.

ERNE! Litekeena testu honi jarraipena eman behar dionari 
enbarazu egitea nire testuko lerro edo pasarte laburren batek. 
Kasu horretan, alda dezala. Nire baimena du.

*Bernardo Atxagaren ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.
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BizkaIdatz X. Literatura Saria (2018) - 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), 2017ko IX. 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, eta A4 tamainako orrie-
tan idatzita. Eta honako ezaugarri hauek gorde behar dituzte: gorputza, 12; espazioa, 
bikoitza; gutxienez 25 lerro eta gehienez 32 lerro orrialde bakoitzean, eta lerro bakoit-
zean, gutxienez, 70 karaktere, salbu eta ortografiazko zeinu jakin batzuen aplikazioaren 
emaitzako salbuespenak.

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

Aurkezteko epea, lekua eta modua
1) 2018ko irailaren 20, osteguna, 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 adingabe denean, 
bere ordezkari legalarena ere, baita legezko ordezkaritza hori egiaztatzen duen doku-
mentazioa ere. 

• Obraren lau (4) ale. Ale horiek ez dira sinatu behar, orriak zenbakiturik izan 
behar dituzte, kontakizunaren izenburua izango dute eta egilearen inolako identitaterik 
gabe. Koadernatu gabe.

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

• Eskatzaileak Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo erroldatuta daudenean, 
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 
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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 –gorago ezarritako baldintzak beteta- 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkezteko. (https://www.
ebizkaia.eus/eu/hasiera).

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.

Saria
1)Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie, bai euskaraz aurkezturiko lanetan bai er-

daraz aurkezturikoetan: Lehenengo saria: 1.500 euro eta diploma. Bigarren saria: 500 
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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-
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-
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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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www.bizkaia.eus/foruliburutegia 


