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Ez dakit nola iritsi naizen honaino. 
Shibuyako elkargune burrunbatsuan nago, lauzpabost zebra-

bide elkartzen diren tokian. Hemen da nire gorputza, Tokioko 
leku bitxienetako batean, ametsetan nagoen ez dakidala, zuri- 
beltzean ikusten baitut dena. Gorantz begiratu dut, eta otu zait ar-
gazki bitxia izango litzatekeela goitik egindakoa: neu jende-samal-
da arrotzaren artean. Giza inurritegian galduta. Oinezko gehienek 
—guztiek, esango nuke, nik salbu— maskaratxoa daramate aur-
pegian, beren buruak gaitz ezagun eta ezezagunetatik babestuko 
dituztelako ustetan. Ahoa eta sudurra estalita daudenez, haien 
begiek are beltzagoak ematen dute; Manga komiki baten pertso-
naiak dirudite. Nik agerian dut aurpegia, eta nire ondotik igaro-
tzean muturtu egiten da jendea; tanta bakana naiz maskara zurien  
itsasoan. Ohartu naiz kontuz mugitzen direla elkar ez ukitzeko, ez 
dutela hurkotasun-keinu nabarmenik egiten. Mantso-mantso da-
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biltza gehienak, patxada aztoragarriaz; ustekabean, ordea, baten 
batek oinkada arindu eta aurretik antolatutako koreografia hautsi 
egiten du, edo noranzkoa aldatu, jokoari iruzur eginez. 

Ilunabarra sartzear dago. Hormigoizko oihan honetan zeru-
muga ikusgai ez dagoenez, arras nahasgarria da eguzki eta ilargia-
ren arteko txandakatzea. Zerua hain urrun egon izanak aztoratu 
egiten nau. Kartel argidunen erresuman nago, iragarki ahaltsuen 
agindupean: Tsutaya, Hisamitsu, Daiwa, F21… Hachiko txakur 
leialaren estatuak eta kale-argien bozgorailuetatik ateratzen den 
musikak osatzen dute kaleen buru-hausgarri bitxia. 

Ahaztu egin zait nondik natorren, lehendik zer egin dudan. 
Nire buruaren inguruan biratzen ari naiz, besoak altxatuta. Bruce 
Springsteenen The River kanta datorkit burura, hain kapritxosoa 
da burmuina. Bizitzak, ibaiak bezala, badu bere ibilgua; esaterako, 
semaforo guztiak batera berde jarri eta autoak, haiei men eginez, 
gelditu egiten dira, jende-samalda martxan jar dadin. Hasia da 
jada oinezkoen inbasioa. 

Oinutsik nagoela ohartu naiz; euri-zirina agertu da eta oinak 
bustitzen ari zaizkit, baina sentsazioa ez da ezatsegina. Agian ho-
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rregatik urruntzen dira nigandik guztiak, oinetakorik ez janztea 
maskararik ez eramatea baino kexagarriago ote... 

Mugikorra galdu dut. Zurtuta nago. “Lasai egon hadi, pentsatu 
lasai, ibili atzerantz bizi izandako gertaerak; atzera egin”, esaten 
diot nire buruari, “zergatia azaleratu egingo da”. 

Semaforoak gorri jarri dira oinezkoontzat. Espaloira itzuli naiz 
mantsoki, jokoaren hasierako laukira, fitxa obediente batek egingo 
lukeen moduan. 

Baina, nola demontre iritsi naiz honaino? 

***

Japoniatik salgai xelebreak ekartzen dituen denda horietako 
bateko erakusleihoan ikusi nuen kamiseta, Eguberrietako opa-
rien bila noraezean nenbilela. Loba nerabeentzat aproposa iruditu  
zitzaidan. Beltza zen eta lau zirkulu zentrokide zituen marraztuta, 
bakoitza kolore batez margotuta: horiz, berdez, urdinez eta arro-
saz. Zirkuluak gurutzatzen ziren puntuan, erdi-erdian, hitz bat 
zegoen: Ikigai. Kamiseta beltz bana erosi nien gazteei; zorionekoa 
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izan nintzen, kolore bakarra zegoen, biziki gorrotatzen baitut txi-
kikeriez erabaki behar izatea. Nahiko erabaki hartu behar izaten 
dugu handikerietan eta.

Denda aurrean bertan bilatu nuen berbaren esanahia, mugiko-
rrean. Japonierazko hitza zen —jakina, denda hartako produk-
tu guzti-guztiak handik ekarritakoak ziren—, euskararen doinu 
goxoa bazuen ere. Bitxia baino bitxiago iruditu zitzaidan, nolabait 
gaitasuna mintzagai zuen atzerritar berba horrek  “gai” atzizkia 
izatea. 

Internet sare sasijakintsuan aurkitutakoaren arabera, hitza be-
rez kontzeptu bat zela jakin izan nuen, hots, norberak barruan da-
raman talentua, norberaren bizitzari zentzua ematen diona, mo-
tibazioa, bultzada. Erakargarri bezain ikergarri iruditu zitzaidan. 

Hortaz, bihozkada batek bultzatuta —edo zeregin interesga-
rriagorik ez nuelako—, etxeratu bezain laster, konpasa hartu eta 
orri batean lau zirkulu marraztu nituen, kamisetaren irudia eredu 
hartuta. Eta haien barruan nire zerak idatzi nituen: maite dudan 
hori, ederki jorratzen dudana, bizibide izan dezakedana, mun-
duak behar duen nire talentu hori. Eta, horien guztien elkargu-
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nean, nire izateko arrazoia, nire Ikigaia. Hitzok bat egiten zutela 
hain argi ikusteak aho zabalik utzi ninduen. 

Marrazkiaren azpian, Ikigairen arauak omen zirenak idatzi ni-
tuen: 

Bat. Izan zaitez gogotsu, ez etsi. Gogoko dituen gauzak alde ba-
tera uzten dituenak bere bizitzaren zentzua galtzen du.

Bi. Patxadaz hartu bizitza. Astiro dabilena urrutira iristen da.
Hiru. Ez zaitez janaz asebete. Gutxiago gehiago da beti.
Lau. Zaindu lagun zintzoak. Kezkak urtzeko elixirrik onena 

dira berauek.
Bost. Egon sasoian. Ariketa egiteak zoriontasunaren hormonak 

jariatzen ditu.
Sei. Egin irribarre. 
Zazpi. Egizu bat naturarekin.
Zortzi. Eman eskerrak. 
Bederatzi. Gozatu oraina. Utzi iraganaz damutzeari eta etorki-

zunaren beldur izateari. 
Hamar. Segi zeure Ikigaiari. Barruan baduzu grina, talentu 

bakarra, zure egunei zentzua ematen diena, zeure buruaren one-
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na ematera bultzatzen zaituena. Oraindik aurkitu ez baduzu, zure 
hurrengo egitekoa aurkitzea izango da.

Hozkailuaren atean jarri nuen orria, auskalo zein lekutatik eka-
rritako arrain-itxurako iman batetik zintzilikaturik. Etxetresnaren 
aurrean, irribarre batez, nire buruari azken esaldia esan nion ozen: 
“oraindik aurkitu ez baduzu, zure hurrengo egitekoa hori aurki-
tzea izango da”. 

***
 
Senarrak orritxoa hartu eta muturra okertu zuen. Gogogabe so 

egin zion betaurrekoen leiarren zehar. 
—Eta marrazki hau?  Lobaren batek egina?  
—Nik neuk egina. Japoniarren zera...
–Japoniarren zera…? 
—Ikigai… kontzeptu bat. 
—Japonierazkoa? Ba euskara ematen du, neska, Ikigai… zer-

baiterako gai, “iki” izateko gai, kar-kar.
Gizonaren umore-sena gogoko nuen, baina azkenaldian aldi 
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oro txantxetan egon izanak erabat nazkatzen ninduen, ez zegoen 
berarekin ganoraz mintzatzeko modurik.

—“Iki” hitzak “bizitza” esan nahi du, eta “gai”, “balioa”, hots, 
“bizitzari balioa edo zentzua ematen diona” da Ikigai. Horrelako 
zerbait. 

—Eta esaldi horiek? Kristau-ikasbidearen Hamar Aginduak di-
rudite. 

—Bizitza orekatua izateko arau modukoak. Giza ikasbidea. 
—Hori da memelokeria, hori! Neurriz kanpo balioztatzen 

da Ekialdeko filosofia, ez duzu hala uste? —algara egin zuen—. 
Euskaldunok ere badugu gure antzinako filosofia. Atsotitzetan 
datza gure Ikigaia. 

—Zer…?
—Ba, esaterako, ea… lehenengo manamendua…“beti gogotsu, ez 

etsi…” Guk badugu errefau hau, beste batzuen artean: “Mundu ho-
netan nahi duena bizi, ez du behar etsi”. Ez dugu zertan sasifilosofia 
horretara jo behar hori jakiteko! Gauza jakina da ez dela etsi behar.

—Asiako antzinako balioez ari natzaizu, sakonagoa da kon-
tua...  
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—Neu ere! Ea, bigarrena… patxadaz ibiltzeko asunto hori… 
Amama Martinak hau zioen: “Txomin ito zen tokian, Joxe lasai 
igarian”. Bikain! 

—Tira, tira, horrek ez du inolako zerikusirik filosofiarekin, 
Ikigai kontzeptu orokorragoez ari da; hau da, zehatzetik orokorre-
ra doa. Iparrorratz gisa. Ez da baserrian edo herrixkan gertatzen 
denaz bakarrik ari… Txominez edo Joxez… Ene bada… 

—Ergelkeria hutsak. Zentzua berbera da. Azken finean, giza-
kiok buru berdina daukagu, Japonian ala Euskal Herrian, Txinan 
ala Ghanan, ezta hala? Ea, hirugarrena, arbasoengandik gutxi ja-
teko aholkurik nahi?  Hortxe bat: “Jan ezak baino, gehiegi janak 
jende gehiago galdu”. 

Harrotasunez puztuta begiratu zidan, argi zegoen zahar-hitzen 
bildumaz harro zegoela. Esaera zaharren parrasta botatzen jarrai-
tu zuen.

—Eta, lagunen gainekoa… hori haurkeria, hori! Gauza jakina 
da lagunartean egoteak dakarren poza!

—Bai, batez ere, zure kuadrillakoekin… Tragoxkez tragoxka 
herriko kaleetan barrena …
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—Gure ondarea bai dela jakintsua:  “Lagun onekin, orduak la-
bur”,  “Familikoa baño, obie laguna”. “Laguna ta ardaua, zarrak”…

Hamar arauei euskal baliokidea aurkitzen jarraitu zuen, bata 
bestearen atzetik botaka: 

—Bosgarrena. Sasoian egoteko aholku moduko hori… “Sabelak  
mugi erazten ditu hankak”. Ea, seigarrena… Egin irribarre… 
Oso erraza da hau, irribarrea eta barrea unibertsalak baitira… 
“Ona barre, txarrai barre, astuai arre”, kar-kar. Hau bai dela ona!  
Zazpigarrena… oraintxe bertan ez zait ezer okurritzen, baina 
baietz seguru makina bat errefrau badagoela Ama Lurraz…  Eta 
zortzigarrena… eskerrak ematekoa… “Eskerrik asko, Mari ollas-
ko, urrengo urtien ere ekarri asko”, esaten zuen aitite Jose Marik.

—Ene bada, ez nekien hain jakintsu zinenik, ezkutu-ezkutuan 
gorderik zenuen zure iaiotasuna… 

—Badiotsut umekeria galanta dela Ikigairen kontu hori. 
Orria izurtu eta zakarrontzira bota zuen.
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***

2021eko urtarrilaren 1ean erabaki nuen Japoniara bidaiatzea. 
Bakarrik. Hots, bakarrik joatea erabaki nuen bakarrik, senarraren 
gogoz bestera. Ikigairen kontu horrek Asiako herrialde hura eza-
gutzeko jakin-mina piztu zidan, eta aspalditik buruan nerabilen 
asmoa zela ohartu nintzen. Agian, nire izateko arrazoiaren bila; 
akaso, nire helburua, xedea edo jomuga aurkitzeko irrikan; ziurre-
nik, ohikeriatik ihesi. Zirt edo zart hartu nuen erabakia. Ziur nago 
senarraren familiarekin Urtezahar-gaua eman izanak erabakiaren 
azkartasunarekin zerikusirik izan zuela. 

Urte berriak eta hamarkada berriak zorte berria ekarriko due-
lako ideia magikoak zoratu egiten gaitu gizakiok. Sinetsita gaude 
zenbaki berriak bizimodu berria ekarriko duela; aldaketa kanpo-
tik etorriko zaigula, geuk ezer aldatu gabe. Hain gara alferrak ezen 
ezer egin gabe pertsona berriak izanen garela usten dugun. Fitsik 
ere ez egin gabe. Urte berria datorrelako bakarrik. 

Gabon zahar gaueko afari hartan solasaldi sakona izan nuen ene 
buruarekin, mahatsak irensteko ohitura ergelari etsipenez jarrai-
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tzen nion bitartean. Irrigarri iruditu zitzaidan guztiak hamabie-
tako kanpai-hotsei men egiten ikustea, “Más de lo mismo”, pentsatu 
nuen. Irudi irrigarri hark senarraren eta bion arteko harremanaren 
txepelkeria ezagutarazi zidan. Hasierako maite-suaren eta denbora-
ren joanak jorratutako utzikeriaren arteko talka. Izan ere, txikike-
ria batek ohartarazi ninduen, egun batean, amodioa larri zaurituta 
zegoela, hil-hurren zetzala: landare ihartuek erakutsi zizkidaten 
axolagabekeriaren lehen zantzuak. Desamodioaren zakarkeria be-
tean sartuta geunden. Maitasuna alferrik galtzen ari ginen, oharka-
betasunean. Landareak ureztatzeari utzi eta dena akabo zen, danba 
batean. Danbadaka eraitsi genuen grinaz eta amodioz eraikitakoa. 
Landare iharrak zakarrontzira bota nituen, baita loreontzia ere. 

Urteberri-eguneko elkarrizketa ezohikoa izan zen, hortaz. 
Esnatu eta berehala ekin nion.

—Ezin dugu honela jarraitu —bota nion gizonari.
—Nola?
—Honela. Orain ezer gutxi dakit zutaz; elkarrekin bizi baga-

ra ere, elkarren ezezagun gara. Erauntsi batek jo gaitu, ez al duzu 
ikusten? 
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—Ezezagun? Erauntsi? Zertaz ari zara? Ez dizut ulertzen. 
Konplikatuegi, niretzat.

—Jada ez dugu garrik, ezertarako gogorik. Puxika hustu baten 
moduan gaude, adoregabeturik. 

—Xanpain gehiegi edan zenuen bart… 
—Eta zu mahats gehiegi irentsi.
—Zer?
—Ezer ere ez.
—Ez dizut ulertzen.
—Ya.
Hurrengo elkarrizketa, oheratzerakoan, laburra izan zen; labu-

rregia, desamodio-kontuetan gertatu ohi denez.
—Banoa Japoniara.
—Zer?
—Japoniara banoala. 
—Japoniara? Neska, herrialde horrekin itsutu zara gero! Zertara 

joango gara hara?
—Bakarrik joateko asmoa dut.
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Handik hiru egunetara Parisko Charles de Gaulle aireportuan 
nengoen, Tokiorako hegaldiaren zain. Aitortu beharra daukat ez 
ditudala batere gogoko aireportuak. Hala ere, bakarrik bidaiatzeak 
bestelako zentzua eman zion itxaronaldiari. Ziurgabetasunak sor-
tutako pozez iritsi nintzen ontziratzeko atera. Pasaportea, hegazki-
neratzeko txartela, lepoko bat eta Murakamiren Tokio Blues elebe-
rria neramatzan motxilatxo batean, besterik ez. Sakon hartu zuen 
arnasa plastikozko jarleku deseroso batean esertzean. Hegaldiek 
kristoren urduritasuna sorrarazten zidaten beti. Lasaitzeko, bi-
daideen bizitzak asmatzeari ekin nion, ohi bezala: haien bidaien 
zergatia, bizimoduen nondik norakoak, ogibideak, atzean utzi-
tako harremanak eta helmugan zain zituztenak…  Urratsa emana 
nuen. Jada ez nuen atzera egiterik. 

 
***

Bazkalorduaren ostean iritsi nintzenez, Konnichiwa batez 
agurtu ninduten hotelean. Logela pisu altu batean zegoen eta hi-
riaren bistak zoragarriak ziren. Japoniako hiriburuaren moder-
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nitateaz irakurri eta eraikinen argazki franko ikusi banuen ere, 
zeharo harritu ninduen paisaia hiritarrak. Itxura ona hartu nion 
hiriari. Hala ere, geroago egiaztatuko nuen bezala, japoniarren 
heziera ona eta elkarrekiko jarrera ez zetozen bat: elkarrengandik 
urrun zeuden, nekez egiten zioten hurbiltasun-keinuren bat elka-
rri. Arrail bitxia sumatzen zen edonon.

Maleta gelatxoan utzi eta berehala, jet-lagaren ondorioen au-
rrean amore eman aurretik, dojo batera abiatu nintzen, Japonian 
bizi izandako lagun batek gomendatutako Aikikai Hombu Dojo 
eskolara. “Zoaz bertara, Akira maisuak emango dizu nahi duzu-
naren berri. Nire partez”. Ez nuen meditaziorik edo arte martzial 
tradizionalik praktikatzeko asmorik. Toki hura lehen geldialdia 
izango nuen Kiotoz gehiago jakiteko, hura baitzen nire helmuga; 
hobeto esanda, samuraien mundua. 

Ikigairen berri izan nuenean, samuraien gaineko filmak etorri 
zitzaizkidan burura. Gaur egun ez omen dago samurairik, baina 
haien ondareak barne hartzen duen kode moral zorrotzak —bus-
hido edo “gerrariaren bidea”—, Japoniako bizimodua blaitzen du 
nolabait. Zintzotasuna, ausardia, ohorea, leialtasuna eta autokon-



19

trola ditu balio nagusi, eta horiek Mendebaldeko herrialdeetako 
materialismo eta kulturaren eraginaren kontrapisu espirituala ere 
badira. Izan ere, gaur egungo Japonian samurai gerlari haien prin-
tzipio moralak  oraindik ere jomuga eta inspirazio iturri dira. 

Arte martzialik edo aikido egiteko asmorik ez banuen ere, 
leku berezia iruditu zitzaidan eskola hura. Oso giro bitxiaz jan-
tzia zen: horma zuriak, idazkera japonierazko silabarioak edonon. 
Lagunak azaldu zidanez, bertan eskolak ematen dituzten maisuak 
aikidoaren historia bizia dira. Horietako maisu batekin, Akira ize-
nekoarekin, mintzatzeko esan zidan, eta hara iristeko tren-bidaia 
gogaikarriak merezi izan zuen. Ikigai ez ezik, hainbat gai izan ge-
nituen mintzagai, ingelesez aritzen zen gazte baten laguntzarekin. 
Kiotora joateko asmoa nuela adierazi nionean, biziki gomendatu 
zidan. “Zure Ikigaia nonbait badago, han egongo. Hezi zure dra-
goiak behingoz”, esan eta keinu goxoez eta erreberentziez agurtu 
ninduen. Ematen zuen haren inguruan ez zela airerik mugitzen. 

Kiotora joateko Shinkansen N700 “bala trena” hartu nuen 
Tokioko geltoki nagusian. Izen horrekin, Animeko pertsonaia 
ematen zuen trenak. Nasan ikusi nuenean, izurde itxura igarri 
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nion, hain luzea zen bere muturra. Aireportuen antzera, Japoniako 
tren- eta metro-geltokietan kanpoko eta barneko zonak daude 
eta, hortaz, hainbat kontrol igaro behar izan nituen. Ohi ez beza-
la, erraz orientatu nintzen, “JR Japan Railways” kartelari jarraitu 
besterik ez nuen egin behar izan. Gurpildun izurde barruan nen-
goela, eserlekuak zenbatzea okurritu zitzaidan, denbora-pasa gisa: 
klase ekonomikoko 2. bagoi hartan 20 ilara zeuden eta bakoitzean, 
bost eserleku. Japoniaz erosi nuen gidaliburuan irakurri nuen, 
guztira, 16 bagoi dituela trenak, hots, 1.325 jarleku inguru. Ni 15. 
ilarako leihatiladun jarlekuan eseri nintzen. Abiadura handikoa 
bazen ere, ez nintzen abiaduraz jabetu; isiltasuna zen nagusi, bai-
ta tunelen barruan ere, trenak burrunba metaliko gozoa besterik 
ez baitzuen botatzen. Egia esan, mugimendu zakarrak, bibrazioak 
eta zarata espero nituen; baina trena baino, hegazkina zirudien, 
kanpotik zein barrutik. 

Paisaia ziztu-bizian igarotzen zen, trena igaro ahala arroz-
zelaiak eta herrixkak lurrazaletik ezabatuko balira bezala. Hego-
mendebalderantz gindoazela, eskuinaldean, Fuji mendia zegoen 
ikusgai. Zorionekoa izan nintzen, handik oskarbi-unean igaro 
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ginelako. Lotan zeuden bidaideek begiak zabaldu zituzten, men-
diaren presentzia ametsetan sumatu izan balute bezala. Zirrara 
eragin zidan sumendiaren irudi biribilak, eta negarrari ekin nion. 
Ustekabeko malkoak izan ziren, eta ohartu nintzen nork bere 
ohiko bizimodutik ihes egiten badu ere, saihetsezina dela horreta-
tik erabat askatzea.   

***

Turismoak samuraien filosofia ere irentsi egin du. Kioton, 
Japoniako beste hiri batzuetan bezala, badago ikuskizun moduko 
bat, erakustaldi gisakoa, zeinean “samuraiek” ezpatekin mugi-
mendu arranditsuak egiten dituzten eta antzinako istorioak kon-
tatzen. Eta, hori gutxi balitz bezala, Kembuko maisuek katana 
erabiltzen irakasten diete turistei. Akira maisuak horiek saihes-
teko esan zidan eta “benetako” samurai baten ondorengo batekin 
elkartzeko aukera jarri zidan eskura. Kiotoko tenplu baten ingu-
ruetan egongo zen nire zain gizona.

Uste banuen emozioek ez zidatela ezusteko gehiagorik emango, 
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Kiyomizudera izeneko tenpluko balkoiak, dragoiek eta pagodek 
bat-batean atera ninduten nire uste okerretik: eraikinaren zurezko 
habeek osaturiko egitura ikustean, hotzikara batek  bizkarrezurra 
astindu zidan, hain zirraragarria zen haren handitasuna.  

Zintzilikaturiko ehunka kanpaitxoen tintin-hotsak, haizeak 
eragindakoak, Japonia “harmonia ederraren” aroan sartu berria 
zela ekarri zidaten gogora. 

Tenpluaren behealdean zetzan Otowa ur-jauzian elkartzekoa 
nintzen samuraien ondorengoa omen zenarekin. Turrustan, hiru 
ubide txikitan banatuta jausten zen ura eta gidari turistiko bati 
“haietako bakoitzak onura ezberdin bat dakartza: zortea maita-
sunean, bizitza-luzera eta arrakasta ikasketetan” entzun nionez, 
maitasunean zortea izateko, eskuak uretan sartu nituen, ba-
daezpada ere.

Beso bat bestea baino luzeagoa zuen Atsushik —“gerrari erru-
kiorra”—, samurai adoretsuen leinu baten ondorengoak. Oso na-
barmena zen ezaugarria; arkua eta geziak iaiotasun ikaragarriaz 
erabiltzen zituen arbaso arkulariaren bereizgarria omen zela esan 
zidan berak, harrotasunez. Senarrak errefrauak botatzen agertu 
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zuen harrotasuna etorri zitzaidan orduan burura eta barre egin 
nuen nire kolkorako. Harrotzeko modu asko dago munduan. 

Ur-jauziaren ondoan luze mintzatu ondoren, zuhaitzez eta lo-
rez inguratutako zurezko etxe moduko batera eraman ninduen tea 
hartzera. Paraje lasai hartan hilezkor sentitu nintzen, Lurratik at, 
hodei baten barruan bageuende bezala. Eraikinaren sarreran ku-
txatxo bat zegoen. Buruaren mugimendu dotore batez seinalatu 
zidan kaxa: 

—Utzi mugikorra hor, mesedez. Ezin da gailurik sartu.
—Ados.
—Eta oinetakoak kendu beharko dituzu. 

*Idoia Barrondoren ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.
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BizkaIdatz XI. Literatura Saria (2020) - Deialdiko Oinarriak
“JARRAITZEKO PREST? ORAIN ZURE TXANDA DA”

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Foru Sailaren 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 litera-

tura-lehiaketa. Horretarako, jatorrizko lanak aurkeztu behar dira, hau da, au-
rretiaz 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 aurkeztuko eta sinatuko egingo dituzte. Edonola ere, adinga-
beak bete behar ditu lerrokadetan ezarritako baldintzak.

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

Bizkaian jaioak izatea edo, bestela, erroldatuta egotea bertan deialdiko oina-
rriak bildutako foru dekretu argitaratzen denean Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
edo deialdiko oinarriak argitaratu aurretik urtebetez gutxienez Bizkaian errol-
datuta egon izana.
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3) Aurreko bi edizioetan lehen edo bigarren saria irabazi duten pertsonek sa-
ririk jaso ez zuten modalitatean bakarrik parte har dezakete aurtengo deialdian 
(euskaraz edo gaztelaniaz), 2020ko XII. BizkaIdatz deialdian.

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— proposa-
tutako bi hasieretatik abiatuta. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan 
aurkez dezake, betiere, idazleek idatzitako kontakizunaren hasierara, pertso-
naietara eta bertan planteatzen diren egoeretara egokitzen badira. Euskarazko 
kontakizuna hautatzen bada, euskaraz jarraitu beharko da; gaztelaniazko konta-
kizunaren hasiera hautatzen bada, gaztelaniaz jarraitu beharko da.

2) Parte hartzen duten egile pertsonek euskarazko edo gaztelaniazko narra-
zioak 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 orrietan idatzita. Eta honako ezaugarri hauek gorde behar dituzte: 
gorputza 12; espazioa bikoitza. Gutxienez 24 lerro eta gehienez 32 lerro orrial-
de bakoitzean, eta lerro bakoitzean, gutxienez, 70 karaktere, salbu eta ortogra-
fiazko zeinu jakin batzuen aplikazioaren emaitzako salbuespenak.

4) Lehiaketa honetara aurkeztuko diren kontaketek derrigorrez bete be-
har dute otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legeak, ekainaren 20ko 4/2018 Foru 
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Arauak eta indarrean dauden gainerako legezko xedapenek  ezarritakoaren ara-
berako emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioa.

Aurkezteko epea, lekua eta modua.
1) Eskabideak (oinarri arautzaileetan aurreikusitako dokumentazio eta lite-

ratura-kontakizunekin batera) aurkezteko epea 2020ko uztailaren 7tik iraila-
ren 17ra izango da, bi egunak barne.

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 http://www.bizkaia.eus/fo-
ruliburutegia webean eskuratu daiteke eta Bizkaiko Foru Liburutegian, hurren-
go 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 
dokumentazioa 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. Eskabideak egoitza elektronikoaren bidez 
aurkezten badira, kopia bakarra eranstea nahikoa izango da.

• Bizkaitik kanpo jaioak izanik gaztelaniazko modalitatean aurkezten dire-
nek 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 Bidera-
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tzeko Bulegoan (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 zehaz-
tutako eran.

Adi! Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntzako bulegoaren aurrez au-
rreko arreta: Gaur egun, aurretiazko hitzorduarekin bakarrik ematen da. 
Gorde hitzordua webean http://web.bizkaia.eus/eu/herritarrentzako-arreta, “au-
rretiazko hitzorduak”, edo deitu 94 406 8000 telefonora (Bulegora maskarila 
eta boligrafoa ekarri behar dituzu; Sarreran, tenperaturaren kontrola egingo da).

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Egoitza Elektronikoaren bidez aurkezteko, http://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 osa-

tuko dute, eta haiek emango dituzte sariak, sarira aurkezturiko lanak aztertu 
ondoren eta honako irizpide hauen arabera: proposaturiko kontakizunarekiko 
jarraipena eta batasuna (4 puntu gehienez), kalitate literarioa (3 puntu gehienez) 
eta istorioa garatzen izaniko sormena (3 puntu gehienez). Horren arabera, iraba-
zle suertatu diren kontakizunen ebazpen-proposamena egingo dute.

Euskara, Kultura eta Kirol Foru 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. Biga-
rren saria: 500 euro eta diploma. Finalista: diploma. Aurreko atalean agertzen 
diren sari ekonomikoei atxikipen fiskalak egingo zaizkie, legeak ezartzen due-
narekin bat. 

2)Adingabeek sariren bat lortuko balute, legezko ordezkaritza izango dira 
-eta ez adingabeak- jasotako kopuru ekonomikoaren onuradunak; Salbu eta 
sariaren ordainketa izapidetu aurretik adingabea adin-nagusitasunera heltzen 
bada, kasu horretan, bera izango da sariaren onuraduna.

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, Kultura eta Kirol Foru Sailean eskumena duen organoak sari-
tuen berri jasotzen duen ebazpena emango du, epaimahaiaren proposamenaren 
arabera. Ebazpen hori jakinaraziko zaie parte-hartzaile guztiei, Saridunen ze-
rrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, iragarki baten bidez.

Saritutako egilearen betebeharrak
1) Saridunek eurek joan beharko dute sariak banatzeko egingo den ekital-

dira, horretarako adierazten zaien toki, egun eta orduan, eta joan ezingo balute, 
ordezkari bat bidali beharko luke. Gainera, saria jaso duen kontakizuna euskarri 
informatikoan eraman behar dute.

2) Saria ordaintzen denetik aurrera, hurrengo bost urteetan Bizkaiko Foru 
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Aldundiak bakarrik izango ditu saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta  
saltzeko eskubideak, 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 
jendaurreko agerpen guztietan Bizkaiko Foru Aldundiaren  babesa agerraraz-
tea. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudiak ezarritako ele-
mentuak baliatuko dira nahitaez, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau ager-
tuko da hitzez hitz: 

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

por la Diputación Foral de Bizkaia».

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

beharrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko 
Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzuak. Horretarako, helbide hau dago 
web orrian: http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

Oinarri hauek jasotzen dituen Foru Dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu da, 127. Zenbakian, 2020ko uztailaren 6an, eta http://www.bizkaia.
eus/kulturadirulaguntzak webgunean dago eskuragarri.
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