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Betidanik gustatu izan zitzaien ama-alabei elkarrekin lo 
egitea. Gauerdian esnatzeko eta gurasoen ohera joateko 
ohitura hartua zuen Iratik txikia zenetik. Esku batekin 
begi bat igurtziz eta bestearekin kuleroetako gomari ti-

raka agertzen zen gurasoen logelako ate aurrean. Ez zuen atea jo-
tzen; bertan gelditzen zen, zutik, isilik, ohe lokartuari begira, ama 
bere presentzia ia absente horretaz noiz esnatuko zain. Segundoak 
edo minutuak pasatuko zituen gurasoen logelako ate ondoan zu-
tik, oinutsik; baina, halako batean, zela haurraren oinpeko zoruak 
auhen bat egiten zuelako, zela logelan hirugarren baten arnasak 
oxigenoa lapurtzen ziola sentituta, Arantxa esnatu egiten zen.

–Etorri hona, txiki.
Eta orduan, korrika batean ohe handira hurbildu, salto bat 

eman, eta guraso bien artean etzaten zen. Amari eskua hartu, eta 
bere sabel gainean jartzen zuen. Lo geratu arte.



6

– - –

—Badakizu umeak horrela ez duela ikasiko lo bakarrik egiten.
—Txikia da, Mikel. Utziozu.
—Umeek autonomia izaten ikasi behar dute.
—Amesgaiztoak ditu.
Eta hori esanda bukatzen zen senar-emazteen elkarrizketa 

hurrengo goizean, nahiz eta Arantxak bazekien ez zegoela ames-
gaiztorik. Ez armairuan ezkutatzen diren munstroen ikararik. 
Ezta iluntasunari beldurrik ere.

Besterik gabe, alabari gustatu egiten zitzaion gurasoen ohean 
lo egitea. Edo amaren alboan, ez zegoen guztiz argi.

Baita Arantxari ere. Agian, umearen gorputz oraindik txikiak 
beraren eta senarraren artean eratzen zen hutsunea betetzen zue-
lako, amildegia berdintzen zuelako.

Funtzio hori zeukan, besteak beste, Iratik amarentzat.

– - –

Denbora igaro zen, txikia handituz joan zen, eta Iratik gura-
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soen ohera joateari utzi zion. Ez zen bat-bateko aldaketa bat izan; 
hala ere, gau zehatz bat izan zen, euria kanpoko leihoen kontra ari 
zen gau bat, Arantxa bere alabak ohean utzitako hutsuneaz kon-
turatu zena. Harrezkero, metro eta erdiko ohea zabalduz eta za-
balduz joan zitzaion egunik egun, maindireak ozeano amaigabe 
bilakatu gauetik gauera, eta senarraren eta beraren artean sortu-
tako arrakala hura amildegi bihurtu zen, zulo beltz eta hondorik 
gabeko bat, nora jausten baitziren beren bizimoduaren errutina, 
egun beti berdinen herdoila eta laztan jada higatuen errautsa.

Baziren urte pare bat maitasuna egiten ez zutela; hiru hilabe-
terik behin larrua jotze mekaniko batera mugatzen zen haien bi-
zitza sexuala, pijamaren goiko partea eta galtzetinak soinean, hu-
rrengo hiru hilabeteetan berriro elkar ukitu beharko ez zutelako 
lasaituta.

Tentsioak baretzeko beste metodo batez baliatzen ziren: gaz-
tetan astean behinekoak izan ohi ziren eztabaidak egunerokota-
sunaren parte izatera pasatu ziren, konturatu ere egin barik; eta 
horrela lasaitzen ziren, elkarri oihu eginez, barrua erretzen zien 
ezinegona batak besteari leporatuz. Hasiera batean etxeko beha-
rrez diskutitzen zuten: nik hau egin dut baina zuk hori ez, nik 
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etxetik kanpo lan gehiago egiten dut zuk baino, zuk nahi duzu 
ni zure etxekoandrea izatea… Lagun baten gomendioari jarrai-
tuz, etxea garbituko zuen neska bat kontratatu zuten. Eta orduan, 
alabarekin gertatu zitzaien bezala, etxeko ardurak bien arteko lis-
karren zerrendatik kentzean, amildegiak bere buruaz beste egin 
zuen. Behintzat komunikatzeko balio zieten eztabaidak pentagra-
ma osoko isilune bilakatu ziren.

– - –

Arantxak ez zuen jakin zelan lo egin Mikelek etxetik alde egin 
zuen gauean. Urrun bazen ere, ordura arte han egoten zen sena-
rra, ohearen beste aldean. Edo Irati bien erdian, txikia zenean. 
Baina orduan txaluparik gabeko naufrago sentitu zen bere oheko 
izarek tolesturetako olatuetan gordetzen zituzten ur nahasietan. 
Igeri egin zuen hara eta hona, irlaren baten bila, hondartza txiki 
bat baino ez izan arren itsasertzean etzateko eta arnasa hartzeko 
aukera emango zion lur zati lehor baten bila. Maindire artean ito 
zen arte.

Gau hartan, bera izan zen Iratiren logelako atean geldirik, zu-
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tik, isilean begira egon zena, oinpeko egurraren kexu emeak en-
tzunez, ezer esan barik baina alabari baimena eskatuz bezala, ha-
rekin ohean sartzeko. Irati ez zen itzartu baina.

– - –

Zakilek beldurra ematen zioten Iratiri. Hamalau urte zitue-
la mutil batekin musukatu zen lehendabiziko aldian, mutilak 
Iratiren eskua hartu eta bere zakilaren gainean jarri zuen. Iratiren 
eskuaren gainean jarri zuen mutilak gero berea, eta Iratik ez zuen 
jakin zerk eman zion nazka gehien: zakilaren azal harrigarriki 
leun horrek ala eskuaren izerdi geruza lehortzen hasitako liki-
nak. Mutilaren eskuak gidatu zuen neskarena, egin beharrekoa 
irakatsiz. Askatu egiten zuen tarteka esku izerdituak Iratirena, 
neskaren eskuak ikasitakoarekin jarraituko zuelako esperantzan, 
agian; baina Irati gelditu, eta berriro eskua heltzen eta gidatzen 
zion mutilak, neskak mugimendua geldituko ez zuela ziurtatze-
ko. Isuri ondoren mutilak bere hazia miazkatzeko eskatu zionean, 
gainera egin zion oka Iratik.

Gerora ere, botaka egiteko gogoa etortzen zitzaion horretan 
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pentsatzen zuen bakoitzean. Baita beste mutil batekin, hamasei 
urte beteta, larrua jo zuen lehen aldian ere. Lehenagoko mutil ha-
ren gogorapena etorri zitzaion, hazme una paja esanez Iratiri, on-
doren esperma tragatzeko eskatuz.

Gogorapen likin eta nazka lirdingatsu horiek zeuzkan buruan 
eta barruan Iratik bi urte geroago, beste mutil batekin ohean ze-
goela. Gogorapen hori nahastu egin zitzaion oraingo beste mutil 
honek mingaina ahoan larregi sartzen ziolako pentsamendua-
rekin. Bi urte lehenagoko mutil haren hatsa usaindu zuen bere 
ahoan. Eta higuinak harrapatu zuen, beste behin. Nazka bat bes-
tea solapatuz. Edo nazka batek bestea eraginda. Norbait goitika 
egiten ikusten duzunean eta zuk zeuk ere oka egitean bezala.

Mingaina barruregi sartzen zion eta titiburuetan min eman, 
hozka egiten zionean. Baina Iratik ez zuen ezer esan, oraingoan 
ere, eta mutilak bere horretan jarraitu zuen: mingaina larregi, 
hozka gogorregi. Hankak irekiarazi zizkion. Kuleroak baimenik 
eskatu barik jaitsi. Eta orduan etorri ziren sekula tanpoirik onar-
tu ez zuen bagina sikuaren barruan sakakadak, lixa-paper baten 
marruskaduraren errea, zakil puztua bere barrenera sartzean 
labankadaka irekitzen ari zitzaizkiolako sentipena; burdin zati 
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tolestuezin bezain gogor bat sartzen ziotela iruditu zitzaion, eta 
haren kolpe, bultzakada, sakakada bakoitzean barruek eztanda 
egingo ziotela, eta sentitu zuen bultzada bakoitzean sabelak salto 
bat ematen ziola gorantz, arrotza zen gorputz zati hartatik urrun-
tzearren, eta sentitu zuen zelan, kolpe bakoitzarekin, handik eta 
hemendik sakabanatuta geratzen zitzaizkion duintasun apurrak 
desegiten ziren.

Amari dena kontatzeko ohitura zuen arren, hori ez zion kon-
tatu. Bere buruarekiko nazkak zikintzen zion oroipena. Lotsak 
lohitzen zion gertatua. Horregatik isildu zen; horregatik, eta amak 
askotan esan ziolako amodioa egingo zuen lehen aldiak berezia 
izan behar zuela; berezia, eta maite zuen norbaitekin egina.

– - –

Izan zen garai bat Arantxak bere senarraren zakila maite zue-
na. Txiki-txiki, barrabilen artean ezkutatuta zegoenean, haren 
bila ibiltzen zen. Hasieran begiradarekin laztanduz, geroago es-
kuarekin ukituz, mihiarekin milikatuz. Laket zuen ikustea ze-
lan pasatzen zen zakila txiki egotetik handi egotera, zelan hazten 
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zen, zelan zutuntzen. Erreberentzia egiten ziola sentitzen zuen. 
Harekiko menpekotasuna onartze bat zen, bere gogoz eta boron-
datez. Zutunduz eta gogortuz, haren aurrean makurtzekoa, gerri-
tik tolestekoa.

Eta horrela zegoenean, zut, eskuarekin mugitzen zuen, alde 
baterantz eta besterantz, tilin-talan. Puntan muxuak eman, aho 
gosetian sartu, klitoriaren kontra igurtzi, zuloan sartu, Arantxa 
bera goian jarrita, gerriarekin bueltak emanez, bere baginaren 
paretak kristalak garbitzean igurzten diren eran igurtziz zakila-
rekin. Bazuen gainera Mikelek dohain bat: Arantxa orgasmoa iri-
tsi arte zekien itxaroten. Botere baten jabe sentitzen zen Arantxa 
larrua jotzean senarraren gainean jarrita, erritmoa berak marka-
tuz, senarraren orgasmoa berearen menpeko erabiliz; horrela ki-
tatzen zituen etxea garbitu eta alaba hezteagatik gizonak berare-
kin zituen zorrak.

Edo hori pentsatzen zuen Arantxak, behintzat.
Baina azkenaldian ez zuen zakilik ikusi. Ez ukitu, ez halako 

batekin jolas egin. Ez zion inork, aspaldian, erreberentziarik egin. 
Senarraren zakilaren mina zuen Arantxak Mikel joan zenetik. Ez 
beste ezerena.
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– - –

Arantxak bazekien, hitzez esan ez arren, isilean bazen ere, ala-
ba txikia ohera joaten zitzaielako utzi ziotela sexua izateari sena-
rrak eta biek. Horixe egozten zion Mikelek: bere errua zela ala-
bak hamar urte bete arte beraien ohean sartzen uztea, eta Iratik 
autonomia irabazteko bakarrik lo egiten ikasi behar zuela erre-
pikatzen zion behin eta berriz. Baina Arantxak bazekien, hala-
ber, gizonaren jokabide horren azpian inbidia zegoela, Mikelek ez 
zeukalako alabarekin amak zuen harreman estua. Ezin zen bes-
tela izan: Arantxa bera zen lanetik lehenago irteten zena eskolara 
Iratiren bila joateko eta arratsaldea harekin pasatzeko; Arantxa 
zen, enplegatua eta etxekoandrea izateaz gain, guraso-beharrak 
bere gain hartzen zituena. Senarrak, aldiz, aski zuen bere lana eta 
arratsalderoko kirol saioa; eta ez zuen nahi, emazteari behin adi-
tzera eman zion moduan, “multienplegatua” izan. Hori Mikelek 
erantzun zion behin Arantxari, honek alabaren zaintzan inplika-
zio handiagoa izateko proposatu zionean.
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– - –

Nahi ditugun gauzak ez direla inoiz gauzatuko uste izaten 
dugu batzuetan, eta etortzen badira ustekabean harrapatzen gai-
tuzte. Horrelako zerbait gertatu zitzaion Iratiri mutil batekin ibil-
tzen hasi zenean. Aritzekin.

Izandako esperientzietatik pasatu eta gero, mutil guztiak zaku 
berean sartzeko joeratxoa hartu zuela bazekien Iratik. Baina ez zi-
tzaion inporta. Zaku batean sartu eta zaku hori errekara botatzen 
zuen gero. Alabaina, onartu beharra zeukan Aritz bestelakoa zela. 
Berak uste izan zuena baino hobea. Adeitsuagoa, detallistagoa, 
amultsuagoa. Maitakorrago eta maitagarriagoa. Ez hain maskuli-
noa, azken finean.

Beldurrak hor jarraitzen zuen, hala ere; taupaka, hilzorian da-
goen animaliaren barruan, gorputza gorpu ez bihurtzeko indar 
eginez, oraindik odola ponpatzen. Hor jarraitzen zuen beldurrak, 
eta ez zuen eskurik jarri nahi inongo zakilen gainean, ez zituen 
izterrak zabaldu nahi inor bere barruan sakadaka hasteko. Inor 
hori Aritz izanda ere. Oraingoz behintzat. Zauriak sendatu arte, 
bederen.
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Biek hitz egin zuten gaiaz. Bere bihotza zabaldu zion Iratik 
Aritzi, bere historia kontatu, bere minak adierazi; bihotz horren 
haragi pusketa bat zerbitzatu zion platerean, perrexil pixka bate-
kin. Aritzek adi entzun zion. Arretaz, txeraz. Gero eskua luzatu 
zuen, Iratiren aurpegia laztantzeko asmoz, baina bidearen erdian 
gelditu zuen, eta hantxe geratu zitzaion, airean, txotxongilo-hari 
ikusezin batek eutsiko balio lez.

—Barkatu. Laztan bat egin nahi nizun, baina igual ez…
—Bai.
—Ahal dut?
—Bai.
Zintzilik geratutako eskuak bidearen beste erdia egin zuen, 

Iratiren masail gainera iritsi arte, eta hantxe pausatu zen, hegan 
nekatutako txoria bere habian nola.

– - –

Presarik ez zuela esan zion Aritzek. Errespetatu egin nahi zi-
tuela Iratiren denborak, Iratiren beharrak, Iratiren beldurrak. 
Joango zirela gainditzen, bien artean, iraganeko ikarak, iragane-
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ko mamuak. Eskerrak pentsatu zuen Iratik bere baitan hitz horiek 
entzun ahala, eta eskerrik asko, baina esaten ez dena ikusten ez 
dela oroituz, ahoz esan zuen gero:

—Eskerrik asko.
Ez zuen jakin zergatik, baina hitzak altuan esandakoan ezine-

gon txiki bat sentitu zuen, damu bat, oso ondo bereizten identi-
fikatzen zehazten ez zuena, eta, eskuekin bultza eginez, itxi nahi 
ez duen maleta baten kremailera ixteko egin ohi den bezala, bere 
barru-barruraino eramaten saiatu zena. Ulertzen ez diren gauzen 
leku galdura.

– - –

Elkarrekin ibiltzen segitu zuten Iratik eta Aritzek, zuhaitzak 
biluztu eta ondoren jantzi egin ziren berriz, eta oraingoan berriro 
sumatu zuen Iratik konfiantza izan zezakeela amarekin, kontatu 
ziezaiokeela barruan sentitzen zuena, lotsarik, nazkarik, lohirik 
barik. Gauzak ondo antzean zeudela, oso ondo ulertzen ez zuen 
arrazoiren batengatik.

Ama-alabak bakarka eta lasai zeuden batean, momentua zela 
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nabaritu, eta Aritzi buruz hitz egin zion Iratik amari. Luze, zabal. 
Bihotz-xerra bat platerean, baratxuri apur batekin.

Aritzekin ere egon zen berbetan bere amari buruz: zelan mai-
te zuen, zenbat borrokatu zen alabaren alde, bai aita-amak elka-
rrekin zeudenean, bai gero, ama eta alaba bakarrik geratu zire-
nean. Esan zion bazutela halako zilborreste bat, jaiotzan moztu 
ez zena.

Berarentzat inportanteenak ziren pertsona biei elkarren berri 
eman eta gero, guztiak elkartzeko unea zela pentsatu zuen Iratik. 
Izan ere, loreak ematen hasita zeuden magnolioak eta almendron-
doak, gauzak ondo zihoazen seinale. Aritzi galdetu zion lehenen-
go: Nahiko zenuke nire ama ezagutu? Amari galdetu zion gero: 
Nahiko zenuke Aritz ezagutu? Biek esan zioten baietz, zelan ez, 
noski, pozik, gustura, zalantza barik.

– - –

Afari bat antolatu zuen orduan Iratik. Etxean, goxo. Hirurak.
—Zer prestatuko duzu? —galdetu zion amari.
—Nik egin behar dut afaria ala? Zuk antolatu duzu-eta!
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—Raviolliak oso ondo ateratzen zaizkizu…
Alabaren maina batzuk, amaren txantxa batzuk, eta bien arte-

ko konplizitatez konpondu zuten eztabaidatxoa. Elkarrengandik 
hurbilago, elkarrekin lotuta, betiereko aliantza apurtezin baten 
parte zirela sentiarazten zieten eztabaidak ez ziren halako tirabi-
rek, halako soka-tira txikiek. Raviollien aurretik urdaiazpikoa eta 
ondoren sagar-tarta jarriko zutela adostu zuten.

Eguna iritsi zenean, esku batean botila ardoa eta bestean lore
-sorta zekartzala iritsi zen Aritz Arantxa eta Iratiren etxera.

—Ai! Loreak ekarri dizkidazu! —Iratik, eta besarkada barru-
tik, gehitu zuen—. Zelako detailea!

–Zuri ez, zure amari –erantzun zion Aritzek, begiaz keinu bat 
eginez.

—Eskerrik asko —esan zuen Arantxak, sukaldetik irtenda, es-
kuak zapi batekin garbitzen zituen bitartean, irria ezpainetan.

—Honek bai jakin zer egin neska bat limurtzeko! —jarraitu 
zuen Iratik txantxarekin.

—Noski! Lehenengo, neskaren ama bereganatu behar du  
—Arantxak, lore sorta Aritzen eskuetatik hartuz.

Ez zegoen lekurik ama-alaben zirikaden artean, sokak bi mu-
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tur bakarrik baitzeuzkan. Bere burua non sartu ez zekiela ikusita 
Aritz, muxu bat eman zion Iratik masailean, eta:

—Eskerrik asko, Aritz —esan zion—. Pitxer batean jarriko 
ditu amak loreak, ezin ederrago geldituko dira.

– - –

—Dena zegoen oso ona —esan zuen Aritzek, afaria amaitzen 
ari zirela.

—Zuk ekarritako ardo hau bai ona –esan zuen Arantxak–. 
Zelan da…?

—Pierola. Nik ez dakit asko ardoez. Neure amari galdetu diot, 
berak gehiago daki eta.

—Amek asko jakiten dugu. Ardoez eta gizonez.
—Ama! Nahikoa da –esan zuen Iratik, baina jolasti.
—Arrazoia. Ea, zoazte ondo pasatzera, nik hau jasotzen dudan 

bitartean.
—Jasoko dut nik —hasi zen esaten Aritz, aulkitik altxatzeare-

kin batera.
—Bai zera! —moztu zion Arantxak—. Oraingoz gonbidatua 
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besterik ez zara etxe honetan, eta oso ondo portatu zara loreak 
eta ardoa ekarrita. Beraz, eskerrik asko, eta orain, aire, hau nire 
sukaldea da-eta.

Iratik keinu bat egin dio buruaz Aritzi, eta biek hartu zuten 
kalerako bidea.

– - –

Gau horretan, betiko taberna eta lokaletatik ibili ziren Irati 
eta Aritz. Apur bat edan. Apur bat dantza egin. Barre asko. Zirri 
batzuk. Eta Iratik epeltasun berri bat sentitu zuen bere barnean, 
aspaldiko izotzak urtzen hasi balira bezala. Aldaketa klimatikoa 
martxan zen. Behiala jasandako zakarkerien izotzak, noizbaite-
ko umiliazioen glaziarrak. Apurka beren hotza galtzen ari ziren, 
kandela iraunkor baten su motel baina etengabekoaren eraginez. 
Ondo esatearen kandela, samurtasunaren poxpoloa.

—Nire poxpoloa! —esan zion Aritzi belarrira, bertan muxu 
bat uztearekin batera.

—Buruhandia deitzeko modu bat da hori? —eta berak muxua 
itzuli zion, Iratiren ahoa bilatuz.
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Mamu zaharrak ahazten joateko garaia iristen ari zela senti-
tzen zuten biek, eta galdutako denbora berreskuratzen hastekoa. 
Hura zen gaua. Glaziarrak bezala, beldurrak urtzekoa. Gorputza 
uretan sartzekoa. Beharbada lehen aldiz, plazerez bustitzekoa.

Halaxe xuxurlatu zion belarrira Iratik mutilari.

– - –

Arantxak aspaldi amaitu du afarikoak jasotzen. Harrikoa ere 
egin du. Egiten hasita, logurarik sumatzen ez duenez eta barru-
ko energia zelan edo halan erre behar duenez, sukaldean gutxia-
gotan garbitzen diren bazterrei ekin die: labea, armairuak, txoko 
eta bazterrak… Bizitzako gauza gehienak horrela egiten direla otu 
zaio, momentu batean, Arantxari: egiten hasita.

Infusio bat prestatu du, lasaitzen lagunduko diolakoan, ohe-
ra joateko gero. Katilu beroa eskuetan, etxetik paseatzen hasi da: 
sukaldetik salara, salatik bere logelara, logelatik komunera, ko-
munetik korridorera, eta han, Iratiren gelaren ate aurrean geratu 
da. Aspaldiko gau hartaz oroitu da, Mikel joan berritan, Iratiren 
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gela aurrean geratu zenean, orain bezala, gela barrura so, alabaren 
oheko berotasun minez.

Gaurkoan ez dago inor gela honetan. Kalean da Irati, Aritzekin. 
Poztu da Arantxa, alabagatik. Mutil ona ematen du Aritzek. 
Oraingoz, behintzat. Gauza ederra dela pentsatu du bizitzan la-
gun on bat edukitzea, maiteko zaituen bikotekide bat topatzea, 
nahiz bikotea betiko ez izan. Zer da betiko, gaur egun?

Alaba kalerik kale ibiliko dela imajinatu du, auskalo nongo zu-
lotan sartuta, bururatu zaio, ohikoa duen beldur batez, ama egi-
ten duen ikara horrekin; baina gero izu hondarrak uxatzen saiatu 
da, amantala harrian astintzean ogi papurrez askatzen duen be-
zala, pentsatuz Irati zentzuduna dela eta Aritzekin ondo dagoela, 
pentsatuz baita ere bera ere izan zela gazte, ibili zela kontrolik 
gabe, bizi izan zuela bizitza osorik, zamalka, aske. Alabaz gutxia-
go kezkatu behar zuela esan zion bere buruari. Ohi bezala.

Aspaldi hoztu zaio katiluan geratzen den te hondarra. Ez da 
Iratiren ate ondotik mugitu ordea. Lehengo beldurraren ondoan 
beste sentimendu batzuk piztu zaizkio barrenean. Adibidez in-
bidia. Adibidez jelosia. Gogora etorri baitzaio berak ere nahiko 
lukeela Iratik bezala ibili, tabernaz taberna, beste neska eta mutil 
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batzuekin dantzan. Berak ere nahi lukeela gazte, alai, pizturik, 
Aritz bezalako mutil baten besoetan egon, belarri-gingilan kosk 
egin, ahoan muxu eman, haren laztanak jaso, haren gerritik hel-
du, haren zakilari oratu.

Eta pentsatu du, ondotik eta nahasian, Aritzen lekuan ere egon 
nahiko lukeela, berak beste inork ez dakielako zelan laztandu 
Iratiren ilea, zelan ukitu haren azala, zelan lokarrarazi bere on-
doan, bere gorputzaren beroaz.

*Alaine Agirren ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.
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BizkaIdatz 2021 XIII. Literatura-Sariaren Oinarri arautzaileak
“Esta historia la escribes tú/Jarraitzeko prest? Orain zure txanda da”

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, “Esta historia 
la escribes tú/Jarraitzeko prest? Orain zure txanda da” leloa duen Bizkaidatz 
literatura-sariaren bidez, helburu nagusitzat du bizkaitarren  literatur sorkuntza 
bultzatu eta sustatu nahi du.

Parte hartzaileak
1) Hamasei urtetik gorako pertsona fisiko orok eman dezakete izena litera-

tura-lehiaketa. Horretarako, jatorrizko lanak aurkeztu behar dira, hau da, aurre-
tiaz argitaratu gabeak: ez zati bat, ez osorik; gainera, maiatzaren 31ko 5/2005 
Foru Arauaren (Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide 
juridiko orokorra arautu du foru arau horrek) 12. artikuluan ezarritakoa bete 
behar dute.

Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean 16 urte beteta eduki be-
har izango dute.

Adingabeen eskabideak haien guraso-ahala edo legezko ordezkaritza duten 
pertsonek aurkeztu beharko dituzte.

Edonola ere, adingabeak bete beharko ditu oinarrietan onuradunentzat eza-
rritako baldintzak.

2) Gainera, parte hartzen duten pertsona egileek baldintza hauetako bat bete 
beharko dute, gutxienez, Bizkaiko Lurralde Historikoan jaioak izatea edo, bes-
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tela, Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea foru dekretu hau argi-
taratzen denean edo foru dekretu hau argitaratu aurretik urtebetez gutxienez 
Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egon izana.

3) Aurreko bi edizioetan, edozeinetan, lehen edo bigarren saria irabazi duten 
pertsonek saririk jaso ez zuten modalitatean bakarrik parte har dezakete aurten-
go deialdian (euskaraz edo gaztelaniaz), 2021eko XIII. BizkaIdatz sarian.

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

dute, gaur egungo bi idazlek —batak euskaraz eta besteak gaztelaniaz— propo-
satutako bi hasieretatik abiatuta; beraz, hasiera horretara, haren pertsonaietara 
eta egoeretara egokitu behar dira kontakizunak.

2) Aurtengo deialdian, parte-hartzaileek kontakizun hauen hasierak hartu 
beharko dituzte abiaburutzat:

a) Euskarazko atalean, Alaine Agirre Garmendia idazlearen “Zutunik eta 
makurtuta” kontakizunaren hasiera.

a) Gaztelaniazko atalean, Mikel Santiago Garaikoetxea idazlearen “Una 
sorpresa de ocho patas” kontakizunaren hasiera.

3) Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aurkez dezake; euskarazko 
edo gaztelaniazko kontakizunak aurkez ditzakete, eta, epaimahaiak horrela era-
bakitzen badu, atal bietan izan daitezke irabazle. Euskarazko kontakizunaren 
hasiera aukeratuz gero, kontakizunak euskaraz jarraitu behar izango du; gazte-
laniazkoa aukeratuz gero, berriz, gaztelaniaz.

4) Narrazioek, gutxienez, 12 orrialdeko luzera izan beharko dute, eta, ge-
hienez, 15 orrialdekoa. “Times” edo “Arial” letra erabili beharko da, DINA4 
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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.

5) Lehiaketa honetara aurkeztuko diren kontaketek derrigorrez bete behar 
dute ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauak eta indarrean dauden gainerako le-
gezko xedapenek ezarritakoaren araberako  emakumeen eta gizonen berdinta-
suna.

Aurkezteko epea, lekua eta modua
1) Epea: Eskabideak (oinarri arautzaileetan aurreikusitako dokumentazio 

eta literatura-kontakizunekin batera) aurkezteko epea 2021eko ekainaren 4tik 
irailaren 30eko 13:30 era artekoa izango da.

2) Lekua: Eskabideak eskuz edo postaz aurkeztu ahal izango dira, Laguntza 
- Erregistroa eta Herritarrenganako bideratzeko bulegoan (Diputazio kalea, 7 
zk., 48008. Bilbo, Bizkaiko Foru Liburutegiko beheko soilaruan), edo Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako eran.

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Egoitza Elektronikoaren bidez aurkezteko: https://www.ebizkaia.eus/eu/hasie-
ra.

3) Eskabidearen eredua eta eskabidearekin batera aurkeztu beharreko 
agiriak:

Aurrez aurreko eskabideak I. inprimakian jaso den eredu ofizialaren arabe-
ra aurkeztu beharko dira (BI-1 eredua), eta II. Inprimakian (BI-2 eredua) ere, 
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guztiak behar bezala beteta; inprimaki biak Foru Dekretu honi eransten dira, eta 
http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak web-orrian eskuragarri daude ere.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkeztuz gero, 
egoitza horretan https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera, betetzeko eta egoitzan 
aurkezteko dauden eredu ofizialak erabili beharko dira.

Aurkeztu beharreko agiriak eta zehaztapenak:
Kasu bietan, eskabidearekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko da, 

oinarri arautzaileetan ezarritako eta jarraian adierazitako zehaztapenekin:
a) Parte-hartzaileek idatzitako kontakizunaren lau kopia, lana aurrez au-

rre aurkeztuz gero. Eskabideak egoitza elektronikoaren bidez aurkezten badira, 
kopia bakarra eranstea nahikoa izango da.

b) Banku kontuaren titulartasun-datuak. Alta edo aldaketa kasuetan baka-
rrik, edo eskatzaileak uko egiten badio administrazio honek banku-datu ho-
riek bere kabuz egiaztatzeari, banku-helbideratzearen fitxa behar bezala beteta, 
III. inprimakian, E5 ereduan, lehen adierazitako web-orrien bidez eskuragarri 
dagoena: http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak eta http://www.bizkaia.
eus/biblioteca foral web -orrian 

c) Zerga-betebeharrak egunean beteta dauzkala egiaztatzen duen ziurtagiria.
d) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean beteta dauzkala egiaztat-

zen duen ziurtagiria.
e) Bizkaian erroldatuta egotearen ziurtagiria. Foru Dekretu hau argitaratzen 

den egunean Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta ez 
dauden baina aurretik erroldatuta egon ziren pertsonek zein udalerritan errolda-
tuta egon ziren adierazi beharko dute.
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f) Legezko edo borondatezko ahalordearen ziurtagiria, zuzenbidean  
baliozkoa den edozein bitartekoren bidez egiaztatu beharko da.

B, c, d, e eta f letretan adierazitako datu eta dokumentuei dagokienez, 
dauden datu-bitartekaritzarako sistemen bidez, Bizkaiko Elkarreraginga-
rritasun Nodoa erabilita, Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Saileko Kultura 
Ondarearen Zerbitzuak egiaztatu eta kontsultatu egingo ditu administrazio pu-
blikoek interesdunei eta haien ordezkariei buruz dituzten datuak, dekretu honen 
izapidetze administratiborako beharrezkoak direnean, interesdunak modu es-
presuan kontra dagoela adierazten ez badu. Kontra egonez gero, arrazoiak 
adierazteaz gainera, behar diren datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko 
dira, hori guztia 39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren babesean.

Nolanahi ere, arrazoi teknikoak direla eta, ezinezkoa bada elkarreragin-
garritasunera jotzea, Kultura Ondarearen Zerbitzuak izapideak egiteko beha-
rrezkotzat jotzen dituen datuak edo dokumentuak eskatu ahal izango ditu.

Epaimahaia
1) Sariak emateko, deialdi honetarako izendatutako eta literaturaren eta kul-

turaren munduko pertsona ezagunek osatutako epaimahai kalifikatzaile batek 
aztertu eta ebaluatuko ditu aurkeztutako kontakizunak, eta epaimahai horrek 
egingo du kontakizun irabazleen proposamena, honako irizpide hauen arabera:

- Proposatutako kontakizunari emandako jarraipena eta harekiko batasuna:  
4 puntu gehienez.

- Kalitate literarioa. 3 puntu, gehienez.
- Istorioaren garapenean izandako sormena: 3 puntu gehienez.
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 2) Euskara, Kultura eta Kirola Saileko foru agindu baten bidez izendatuko 
dira epaimahai kalifikatzailearen kideak, foru agindu hori Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratuko delarik.

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

bai erdaraz aurkezturikoetan: 
- Lehenengo saria: 2.000 euro eta diploma
- Bigarren saria: 750 euro eta diploma
- Hirugarren saria: 250 euro eta 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; 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 Kirola Saileko Foru Diputatuak sarituen berri, 
epaimahaiaren proposamenaren arabera, jasotzen duen behin betiko ebazpena 
emango du. Ebazpen hori parte-hartzaile guztiei jakinaraziko zaie. Saridunen 
zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, iragarki baten bidez.
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Saritutako egilearen betebeharrak
1) Saridunek eurek joan beharko dute uneko inguruabar soziosanitarioen 

arabera egiten den sariak banaketako ekitaldira, edo ordezkari baten bidez, ezi-
nezkoa bazaie. 

2) Saria ordaintzen denetik aurrera, hurrengo bost urteetan Bizkaiko Foru 
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 “Bi-
zkaiko 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, 104. zenbakian, 2021eko ekainaren 3an, eta http://www.bizkaia.
eus/kulturadirulaguntzak webgunean dago eskuragarri.
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