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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-



7

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 oroko-
rrea 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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***

2020ko 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-



15

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 daki 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-



18

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 ondoreak 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 “bala trena” Shinkansen N700 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 arkuariaren 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”

I. TITULUA
Xedapen orokorrak 

1. oinarria. Literatura-lehiaketaren xedea.
1. Lehiaketa honetan, gaur egungo idazle batek hasitako kontakizun bati 

jarraipena ematen dioten literatura-kontakizunak aurkeztu ahal izango dira; be-
raz, hasiera horretara, haren pertsonaietara eta egoeretara egokitu behar dira 
kontakizunak.

Berariaz eratuko den epaimahai batek aztertuko ditu sarira aurkeztutako la-
nak eta proposatuko du zeintzuk diren irabazleak; sari ekonomiko bat eta/edo 
diploma bat emango zaie irabazleoi.

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

a) Euskarazko atalean, Idoia Barrondo Etxebeste idazlearen “IKIGAI” kon-
takizunaren hasiera.

b) Gaztelaniazko atalean, Juan Infante Escudero idazlearen “EL MISTE-
RIO DEL TESTAMENTO OLÓGRAFO” kontakizunaren hasiera.

3. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aurkez dezake.
Parte hartzen duten pertsonek euskarazko edo gaztelaniazko kontakizunak 
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aurkez ditzakete, eta, epaimahaiak horrela erabakitzen badu, atal bietan izan 
daitezke irabazle. Euskarazko kontakizunaren hasiera aukeratuz gero, kontaki-
zunak euskaraz jarraitu behar izango du; gaztelaniazkoa 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 
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.

2. oinarria. Pertsona onuradunak.
1. Hamasei urtetik gorako pertsona fisikoak aurkeztu ahal izango dira lite-

ratura-lehiaketa honetara; aurkezten dituzten lanek originalak izan behar dute 
eta ezin dira aurretik argitaratutakoak izan, ez zati batean, ez osorik; gainera, 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren (Foru Administrazioak ematen dituen 
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautu du foru arau horrek) 12. ar-
tikuluan ezarritakoa bete behar dute. Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den 
egunean 16 urte beteta eduki behar izango dute.

2. Gainera, gaztelaniazko atalean parte hartzen duten pertsona egileek 
baldintza hauetako bat bete beharko dute, gutxienez, Bizkaiko Lurralde His-
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torikoan jaioak izatea edo, bestela, Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta 
egotea foru dekretu hau argitaratzen 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), 2020ko XII. BizkaIdatz sarian.

4. Sexua dela-eta inor baztertzeagatik administrazio-zehapenik edo zeha-
pen penalik jaso duten pertsonek ezin izango dute dekretu honetan araututako 
deialdian parte hartu, dagokien zehapena indarrean dagoen bitartean; halaber, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua 
dela-eta debeku hori ezarri zaienak ere dekretu honek arautzen duen deialditik 
kanpo geldituko dira.

II. TITULUA
Araubide juridikoa

3. oinarria. Ezarri beharreko arautegia.
Foru dekretu honetan aurreikusi gabeko gaietarako aplikagarriak izango 

dira Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsitako 
Diru-laguntzei buruzko Araudia, bai eta, osagarri gisa, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean, Se-
ktore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean 
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eta bere izaeraren zioz aplikagarri izan daitekeen beste edozein xedapen araue-
maile ere.

4. oinarria. Arau-hausteak eta zehapenak.
Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Foru Administrazioak ematen di-

tuen diru-laguntzei buruzko lege araubide orokorra arautzen duen maiatzaren 
31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. Tituluan eta foru arau hori garatzen duen Erre-
gelamenduaren IV. Tituluan ezarritakoa ezarriko da.

III. TITULUA
Prozedura

5. oinarria. Eskabideak aurkezteko tokia eta epea.
1. Eskabideak eskuz edo postaz aurkeztu ahal izango dira, Laguntza Erregis-

troa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoan (Diputazio kalea, 7. 
48008. Bilbo) edo, bestela, Administrazio 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.

Adingabeen eskabideak haien guraso-ahala edo legezko ordezkaritza du-
ten pertsonek aurkeztu beharko dituzte. Sariren bat irabazten badute, pertsona 
horiek izango dira jasoko den zenbateko ekonomikoaren onuradunak, ondorio 
guztietarako, eta ez adingabeak. Edonola ere, adingabeak bete beharko ditu 2. 
oinarrian onuradunentzat ezarritako baldintzak.
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Adingabeak sariaren onuradun izango dira baldin eta adin-nagusitasuna 
lortzen badute sariaren ordainketa izapidetu aurretik. Hala gertatzen denean or-
dainketa izapidetzeko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egu-
nean ordainduta dauzkala egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

2. Eskabideak aurkezteko epea foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta 2020ko irailaren 17ra 
artekoa izango da, egun bi horiek barne.

6. oinarria. Eskabideekin batera aurkeztu beharreko agiriak.
1. Eskabideak foru dekretu honen I. inprimaki gisa erantsitako eredu ofi-

zialean aurkeztu ahal izango dira (BI-1 eredua), hurrengo zenbakietan adie-
razitako agiriekin eta eskatzaileak edo haren legezko ordezkariak izenpetuta 
(http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak web orrian eskuragarri dago in-
primakia).

2. Eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoren bidez aur-
kezteko, egoitza horretan (http://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera) bete eta aurkez-
teko dauden eredu espezifikoak erabili behar dira.

3. Kasu bietan, eskabidearekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko 
da:

a) Parte-hartzaileek idatzitako kontakizunaren lau kopia, lana aurrez aurre 
aurkeztuz gero. Eskabideak egoitza elektronikoaren bidez aurkezten badira, ko-
pia bakarra eranstea nahikoa izango da.

Obraren aleak ez dira sinatu behar; zenbakia jarrita izango dute orrialde 
guztietan, eta kontakizunaren izenburua adierazita izan behar dute; ez, ordea, 
egilearen identifikazio-daturik. 
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b) Eskatzailearen NANaren kopia eta, adingabea bada, haren legezko or-
dezkariaren NANaren kopia, eta legezko ordezkaritza hori egiaztatzen duen 
dokumentazioa.

c) Gaztelaniazko modalitatera aurkezten direnen artean Bizkaian jaioak ez 
direnek ziurtagiri bat aurkeztu behar dute, egiaztatzeko foru dekretu hau argi-
taratzen den unean Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri batean erroldatuta 
daudela edo urtebetez erroldatuta egon direla foru dekretu hau argitaratu au-
rretik.

d) Banku-helbideratzearen fitxa, behar bezala beteta, alta edo aldaketaren 
bat egon bada, bakarrik.

e) Zerga-egoitza duten lurraldean, zerga betebeharrak egunean beteta 
dauzkatela egiaztatzeko agiriak, eskatzaileak Bizkaiko Lurralde Historikotik 
kanpo erroldatuta badaude.

4. Bizkaiko Foru Aldundiak egiaztatu egingo ditu eskabidea sinatzen duen 
pertsonaren identifikazio-datuak.

Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatzailearen banku-kontuaren titu-
lartasun-datuak kontsulatuko ditu, betiere eskatzaileak aukera horren kontra  
agertzen ez bada.

Datu horiek eskuratzeko modua bat etorriko da Datu pertsonalen tratamen-
duari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari 
buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 Erregelamenduan (EB) eta erregelamendu hori garatzen duen arau-
dian ezarritakoarekin bat, bai eta Datu pertsonalak babestu eta eskubide digi-
talak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoarekin 
ere.
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5. Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Foru Sailak Bi-
zkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta daudenen Ogasunaren egiaztagiriak 
eskatuko ditu, eta eskatzaile guztien Gizarte Segurantzarenak, Diru-laguntzei 
buruzko 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 21.3 artikuluan eza-
rritako ondorioetarako, salbu eta interesdunak horren kontra dagoela adierazi 
badu, hori guztia 39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren babesean.

7. oinarria. Eskabideak zuzentzea edo hobetzea.
1. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo foru dekretu honetan 

eskatutako agirietakoren bat ez badute, orduan agindeia egingo zaio eskatzai-
leari, hamar (10) egun balioduneko epean akatsa zuzendu edo beharrezko agi-
riak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio horrela egin ezean eskabidean atzera 
egindakotzat joko dela eta, behin ebazpena emanda, eskabidea artxibatu egingo 
dela.

2. Edonola ere, Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Sailak aurkezten diren 
eskabideak behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen 
informazio osagarri guztia eskatu ahal izango die interesdunei.

8. oinarria. Emateko prozedura.
Sariak norgehiagoka sistemaren bidez emango dira, hau da, epaimahai ka-

lifikatzaile bat eratuko da eta aurkeztutako kontakizunak alderatuko ditu, 9. 
oinarrian ezarritako ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta, eskabideen arteko 
lehentasun-hurrenkera ezartzeko.
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9. oinarria. Kontakizunak baloratzeko irizpideak.
1. Deialdi honetarako izendatuko den epaimahai kalifikatzaileak bakarrik 

aztertuko ditu epearen barruan aurkeztutako eskabideak, eta beraren iritziz pun-
tu gehien lortu dituztenei emango dizkie sariak. Gehienez ere 10 puntu lortu 
ahal izango dira, eta puntuok erabakitzeko irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a) Proposatutako kontakizunari emandako jarraipena eta harekiko batasuna: 
4 puntu, gehienez.

b) Kalitate literarioa: 3 puntu, gehienez.
c) Istorioaren garapenean izandako sormena: 3 puntu, gehienez.
2. Saria eman gabe geratu ahal izango da, baldin eta, epaimahaiaren iritziz, 

aurkeztutako kontakizunek ez badituzte betetzen sarituak izateko ezarritako 
baldintzak, edo balorazioan ez bada puntuazio nahikorik eskuratu.

3. Epaimahai kalifikatzaileak ahalmena du emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna zaintzen ez duten kontakizunak kanpoan uzteko eta baztertzeko, 
otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legeak, ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauak eta 
indarrean dauden gainerako legezko xedapenek ezarritakoarekin bat.

10. oinarria. Aholkularitza.
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 interesdunen es-
kura dago http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea web orrian.

11. oinarria. Epaimahai kalifikatzailea.
1. Aurkeztutako kontakizunak aztertu eta ebaluatzeko, epaimahai kalifika-
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tzaile bat eratuko da. Epaimahaikideak Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kul-
tura eta Kiroleko foru diputatuak izendatuko ditu, foru agindu bidez. Izendapen 
hori egiteko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 
Foru Arauaren 44 artikuluan ezarritakoa beteko da.

2. Epaimahai kalifikatzaileak, sariak emateko irizpideak kontuan hartuta, 
ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru 
diputatuari, behin betiko ebazpena eman dezan.

12. oinarria. Ebazpena.
1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko 

orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 22.4 artikuluan 
xedatutakoa betez, deialdi honetan, interesdunei ez zaie, lehenbizi behin-behi-
neko ebazpen-proposamena eman, eta, gero, entzunaldiaren izapidea eskainiko, 
zeren interesdunek ekarri dituzten egitateak, alegazioak eta frogak besterik ez 
baitira jaso eta kontuan hartuko prozeduran. 

2. Deialdia ebatzi aurretik, Kultura Ondarearen Zerbitzuak egiaztatuko du 
ea eskatzaileek egunean dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantza-
rekikoak. Halaber, egiaztatuko du ez direla zordun dirulaguntza itzuli behar 
dutela-eta. Eskatzaileren batek betebehar horietako bat edo batzuk betetzen ez 
baitu, deitu egingo zaio 10 eguneko epean egoera konpon dezan, bai eta oharta-
razi ere, horrela egin ezean eskaeran atzera egindakotzat joko dela.

3. Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienez ere 3 hilabeteko epea dago, 
kontakizunak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. Euskara, Kultura 
eta Kiroleko foru diputatuak emango du ebazpena, Epaimahai Kalifikatzaileak 
proposamena eginda.
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Epe hori eskabideari buruzko ebazpen adierazirik eman gabe igarotzen 
bada, eskabidea ezetsitzat joko da; hala ere, ebazpen adierazia geroago ere 
eman ahal izango da.

4. Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua posta ziurtatu bidez jaki-
naraziko zaie deialdi honetarako eskabidea aurkeztu duten pertsonei, salbu es-
kabidea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu du-
tenei, egoitza elektronikoan agertzeko sistemaren bidez jakinaraziko baitzaie.

Ebazpenean, berariaz azalduko da foru agindu horrek administrazio-bidea 
amaitzen duela eta haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal diola in-
teresdunak Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru 
diputatuari, foru agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabete (1) pasatu 
baino lehen, edo, bestela, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez de-
zakeela, era berean zenbatutako bi (2) hilabeteko epea pasatu baino lehen.

5. Saridunen zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, iragar-
ki baten bidez.

13. oinarria. Sariak.
Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:
Lehenengo saria, euskaraz: 1.500 euro eta diploma.
Lehenengo saria, gaztelaniaz: 1.500 euro eta diploma.
Bigarren saria, euskaraz: 500 euro eta diploma.
Bigarren saria, gaztelaniaz: 500 euro eta diploma.
Finalista-saria, euskaraz: diploma.
Finalista-saria, gaztelaniaz: diploma.
Aurreko atalean agertzen diren sari ekonomikoei atxikipen fiskalak egingo 
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zaizkie, legeak ezartzen duenarekin bat. Saria jaso duten kontakizunak edizio 
berezi batean argitaratuko dira

IV. TITULUA
Sariaren kudeaketa

14. oinarria. Sariaren ordainketa. 
1. Saria eman zaiola adierazten duen jakinarazpena jaso eta ondorengo ha-

mar egun balioduneko epearen barruan saridunak ez badio espresuki eta idatziz 
uko egiten sariari, ulertuko da onartu egin duela.

Saria eman zaiola jakinarazi ondoren 10 egun baliodun igaro eta berehala, 
Kultura Ondarearen Zerbitzuak haren ordainketa izapidetuko du Ogasun eta 
Finantzen Foru Sailean, eta saridunei ez zaie horretarako inolako bermerik es-
katuko horretarako.

2. Saria aintzatestu eta ordaindu baino lehen, egiaztatuko da ea saridunek 
egunean dituzten euren zerga-betebeharrak zein Gizarte Segurantzarekikoak. 
Halaber, egiaztatuko du ez direla zordun dirulaguntza itzuli behar dutela-eta.

Aurrekoak egiaztatu ondoren, ikusten bada saridunen batek ez duela  
betetzen betebehar horietakoren bat, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko 
epean egoera hori konpon dezan, eta ohartaraziko zaio egoera konpondu ezean 
galdu egingo duela saria kobratzeko eskubidea.

15. oinarria. Borondatezko itzulketa.
1. Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 

76. artikuluan xedatutakoaren arabera (dekretu horren bidez, maiatzaren 31ko 
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5/2005 Foru Araua garatzen duen Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da), 
saridunak bere ekimenez itzuli ahal izango du Bizkaiko Foru Aldundiak eman-
dako saria, foru erakundeak aurretik errekerimendurik egin gabe.

Halakoetan, diru-laguntza benetan itzultzen den arte sortutako berandutze-
interesak kalkulatuko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak, aipatutako 76. artikuluan 
eta 5/2005 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

2. Saria saridunak berak eskatuta itzultzeko, ordainketa-gutun bat erabili 
behar da. Ordainketa-gutun hori Kultura Ondarearen Zerbitzuko bulegoetan 
izapidetuko da, saridunak eskaera egin ondoren. Ordainketa-gutun horretan, 
honako hauek adierazi behar dira: itzuli beharreko zenbatekoa (printzipala eta 
berandutze-interesak), ereduaren kodea eta diru-sarreraren zergatia, itzuli behar 
den sariari erreferentzia eginda.

3. Finantza-erakunde batean zenbatekoaren sarrera egin ondoren, saridu-
nak ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio sa-
riaren kudeaketaz arduratzen den Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kultura 
Ondarearen-zerbitzuari.

16. oinarria. Jabetza intelektuala.
Saria ordaintzen denetik aurrera, hurrengo bost urteetan Bizkaiko Foru Al-

dundiak 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.

17. oinarria. Saridunen betebeharrak.
1. Saridunek eurek joan behar dute sariak banatzeko ekitaldira, horretarako 
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adierazten zaien toki, egun eta orduan, eta ezingo balu joan, berriz, ordezkari 
bat bidali beharko luke. Gainera, saria jaso duen kontakizuna euskarri informa-
tikoan eman behar dute.

2. Editatutako material guztietan eta diru-laguntza jaso ondoren egindako 
jendaurreko agerpen guztietan Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa agerraraztea. 
Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudiak ezarritako elemen-
tuak baliatuko dira nahitaez, 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 Diputación Foral de Bizkaia».
3. Nolanahi ere, saridunak beti bete beharko ditu Foru Administrazioak 

ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen  
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 13. artikuluan zehazten diren betebe-
harrak, bai eta foru arau hori garatzeko erregelamendua onesten duen Bizkaiko 
Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuan zehazten diren 
gainerakoak ere.

18. oinarria. Itzulketa.
Jasotako saria eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira, bal-

din eta ez badira betetzen aurreko oinarrietan, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 33. artikuluan edo foru arau hori garatzen duen Erregelamenduan ja-
sotako betebeharretariko bat edo batzuk.
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