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dira sarituak. Guztira 66 lan aurkeztu 
ziren eta epaimahaikide aritu zirenak 
dira: 

Estos trabajos que ahora se publican han 
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AURKEZPENA 

Gure zorionik beroenak literatura  

lehiaketa honetan parte hartu duzuen 

guztioi, bereziki sarituak izan zaretenoi. 

Argitalpen honi esker, zuen kontakizun 

zoragarriak (ipuinak, bertsoak eta 

nanoipuinak) partekatu ahal izan ditugu, 

guztion gozamenerako izan daitezen. 

Oraingo honetan saritua ez bazara izan, 

gonbita luzatzen dizut berriro saia 

zaitezen, behar bada hurbil ibilia zara 

baina horren berri jakin gabe, gogoan 

hartu ahaleginak saria dakarkiela beti 

berekin. 

Badira 31 urte jada literatura lehiaketa 

hau sustatzen gabiltzala, eta denbora guzti 

horretan zenbat eta zenbat istorio kontatu 

dituzuen jabetzeaz oso atsegingarria da 

guretzat. Hori guztia dela-eta, aurrera 

egingo dugu lehiaketarekin, maila 

gorenean jartzeko eta idazle talentudun 

berriak aurkitzeko eta aitortza erakusteko 

haiei. 

Nire agurrik beroena eta esker ona honako 

esperientzia zoragarri hau ahalbidetu 

duzuen guztiontzat. 

PRESENTACIÓN 

Nuestras más sinceras felicitaciones a 

todos los participantes de este certamen 

literario, principalmente a los premiados. 

Gracias a esta publicación hemos podido 

compartir vuestros maravillosos relatos 

(cuentos, bertsos y nanocuentos) para que 

sean del  deleite de todos. 

Si en esta oportunidad, no has sido 

premiado, te invito a intentarlo 

nuevamente, tal vez estuviste cerca y no lo 

sabes, considera que el esfuerzo siempre 

tiene su recompensa. 

Llevamos 31 años fomentando este 

certamen literario y para nosotros es muy 

gratificante constatar la cantidad de 

historias relatadas en todo este tiempo. Por 

esta razón queremos seguir adelante con el 

certamen, para potenciarlo a su máxima 

expresión y seguir así descubriendo y 

reconociendo a nuevos y talentosos artistas 

de la pluma. 

Mis más cordiales saludos y 

agradecimientos a todos los que han 

hecho posible esta maravillosa 

experiencia.

Iz. / Fdo. 
PABLO ARCELUS CAVALLERO 

Kultura eta Euskara Informazio Batzordeburua/ Presidente de la Comisión Informativa de Cultura y Euskera
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IPUINAK MODALITATEA / MODALIDAD CUENTOS 

IZUGARRIZKO UHOLDEAK – Ekain Elizalde Gartzaron 
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 3. E maila 

Bazen behin, duela hamar urte, Aner izeneko mutil bat. Aner Tuteran bizi zen, Ebro 
ibaiaren ondoko etxe txiki batean. Aner ertaina zen, pixka bat argala eta kirolzalea. 
Gainera, mutil ausarta zen, bihotz onekoa eta abenturazalea.  

Aner bere familiarekin bizi zen. Bere ama Maria, aita Roberto, eta bere anaia 
Luisekin. Luisek sei urte zituen, Anerrek baino bi urte gutxiago.  

Udako goiz eguzkitsu batean, Anerrek paseo eder bat egin behar zuela pentsatu 
zuen bere txakur Lularekin. 
Bat-batean Lula zaunka egiten hasi zen eta Lula begira zegoen tokira jarri zen. 
Halako batean ikusi zuten hodei beltz batzuk zerua estali zutela. Berehala trumoi 
handi bat entzun eta asko beldurtu zen. Momentu horretan ikaragarrizko euri 
zaparrada hasi zuen.  

Etxerako bidea hartu zuen baina Ebroko zubitik pasa zirenean fijatu ziren ura 
gainezka egiten ari zela eta ondoko baratzak urak estali zituela. Aner korrika joan 
zen etxera eta familiari guztiari kontatu zion. Familiari esan ondoren denak batera 
korrika joan ziren ibairaino. Uholde ikaragarria sortu zen; urak kotxeak eraman 
zituen, baratza guztiak hondatu zituen, eta etxeetan sartzen hasia zen.  

Tuterako suhiltzaileak etorri ziren eta bere laguntzari esker ez zen inor hil goiz 
hartan.  

Hurrengo goizean, uholdea amaitzean, arrain batzuk agertu ziren etxeko 
terrazetan.  

Aner eta bere familiak Tuterako kaleak garbitzen lagundu zuten herriko pertsona 
guztiak bezala. Handik gutxira Tutera beti bezain polita gelditu zen.  

“Egia ala gezurra, bi begien artean sudurra” 

***** 

ARTZAI-LOROA – Julen Agirre Urrutia 
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 3. E maila 

Bazen behin gizon bat Julen deitzen zena. Honek, hitz egiten eta bere jabeak 
esaten zuena ikasten zuen loro bat erosi zuen. Loroak afariaren aurretik Juleni 
entzun zion esaten ziola  bere amonari oso guapa zela. Orduan afariaren erdian 
esan zuen: “Oso guapa zara!”, “Oso guapa zara!”. Neska lotsaturik joan zen hortik. 

Gero Julenek loroa balkoian jarri zuen eta ikasi zuen nola egiten zuten poliziek: 
“Geldi hor!” 
Loroak denbora guztian errepikatzen zuen jende guztia okertzen. 
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IPUINAK MODALITATEA / MODALIDAD CUENTOS 

Beste egun batean bere lanera eraman zuen eta han ikasi zuen telefonoaren txirrina 
horrela denbora guztian telefonoaren txirrina egin eta jende guztia erotzen zuen.  

Ondoren bere amatxoren etxera eraman zuen. Alde zaharrean bizi zen eta gainera 
San Ferminak ziren. Egun guztietan erraldoiak pasatzen ziren gaiteroen melodia 
ikasi zuen. Orduan gaiteroen melodia txistu egiten zuen gaiteroak konfundituz.

Azkenean Julenen herrira eraman zuen, Amaiurrera, eta hor ikasi zuen nola egiten 
zuten txakurrek zaunka horrela egun guztietan artzain bezala joaten zen mendira 
ardiekin eta horrela munduko lehenengo artzain-loro bihurtu zen.  

Egia ala gezurra bi begien artean sudurra.  

ITSASOA eta PLASTIKOA – Arhane Maritorena Gonzalez 
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 4. E maila 

Duela asko Mediterraneo itsasoan Aitana, Maria eta Enrike sirenak bizi ziren. Hiru 
sirena ziren: Enrike aita zen, Aitana ama eta Maria alaba zen. 

Egun batean zerua eguzkitsu zegoenean jendea hondartzara joan zen. Aurreko 
egunean izozki-denda bat inauguratu zuten eta jendea izozkiak erostera joaten zen. 
Izozkiak bukatzean plastikoa itsasora botatzen zuten. Izozki-denda hori famatua 
egin zen eta jendeak gero eta plastiko gehiago botatzen zituen itsasora. 

Bi hilabete geroago hondartza itxi egin behar izan zuten bertan ezin zelako 
plastikoagatik igeri egin. Horren ondorioz itsasoko animaliak plastikoa jaten hasi 
ziren. Hortik aurrera animalia gutxiago egoten asi ziren itsasoan. 

Egun batzuk geroago hiru sirenak kezkatzen hasi ziren. Mariak bere gurasoei esan 
zien zerbait egin behar zutela baina gurasoek  Mariari ez zioten kasurik egin. Maria 
itsasoaren goiko aldera joan zen eta burua atera zuen. Orduan ikusi zuen zen 
gertatzen ari zen. Itsaso guztia izozki plastikoz beteta zegoen. Mariak orain ulertu 
zuen zergatik zegoen itsasoa hain zikin eta plastikoak biltzen hasi zen. Bat-batean 
isatsa plastiko artean harrapatuta geratu zitzaion eta oihukatzen hasi zen baina inor 
ez zion entzuten. 

Hiru egun pasatu zirenean Maria oxigenorik gabe geratu zen eta itsasoan behera 
erori zen. Bere aita eta amak aurkitu zutenean berehala beren botere majikoekin 
Maria sendatu zuten. 

Hortik aurrera itsasoan animali gutxiago zeuden. Baina jendea konturatu zen ez 
dela plastikoa bota behar itsasora eta hilabete batzuk geroago hondartza ireki egin 
zuten eta baita udako kurtsoak egiten hasi ziren hondartzan. Gainera, plastikozko 
zakarrontziak jarri zituzten hondartzan jendeak plastikoa eta beste gauzak 
zakarrontzira botatzeko. 
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IPUINAK MODALITATEA / MODALIDAD CUENTOS 
 
 

 

KITI eta BERE PELUTXEAK – Abril Ruiz de Eguino Calaf 
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 4. E maila 

 
 
Bazen behin 3000 urtean, Pupi pup izeneko planetan Kiti izeneko neskatxo bat. 8 
pelutxe zituen baina Kitirentzat gutxi zen.  
 
Egun normal batean Kiti eskolara joaten zen, baina Pelutgaiz izeneko pelutxe gaizto 
bat Kiti espiatzen ari zen. Kiti eskolara sartu baino lehen Pelutgaizekin topatu zen 
eta bere planak esan zizkion: 

- Jajaja Pupi pup planetako pelutxe guztiak suntsituko ditut.  
 

Kiti oso beldurtuta zegoen eta etxera bueltatu zen. Egun hartan ez zen eskolara 
joan. Etxera itzuli zenean bere pelutxeei dena kontatu zien. Bat-batean pelutxeek 
bizia hartu zuten. Kiti Pelutgaizen plan guztia ongi kontatu egin zien. Denek Kitiren 
nabean sartu eta Pelutgaizen etxera joan ziren. Pelutgaiz ez zegoen etxean baina 
Kiti eta bere pelutxeek etxeko leku guztietatik bilatu zuten. Nabean igo ziren eta 
etxeko bidean  rap kantatzen zen pista bat ikusi egin zuten eta hara joan ziren. 
Pelutgaiz zegoen eta hau esan zien: 
 

- Rapeko lehiaketa batean erronka egingo dizuet, irabazten baduzue nire planak 
kanzelatuko ditut eta ona bihurtuko naiz baina irabazten badut, zuek 
hemendik joango zarete.  

 
Kitik baietz esan zion eta lehiaketa hasi zen. Hiru ordu eta gero, denak besarkatuta 
zeuden! Irabazi zuten! Ospatzeko Pelutgaiz ona bihurtu zela festa bat egin eta 
espazioko lagun batzuk gonbidatu zituzten. Pelutgaiz ere festan zegoen eta denak 
pozik geratu ziren.  

 
***** 

 

ALTXORRA HONDARTZAN – Izaro Viana Ariz 
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 4. F maila 

 
 

Behin batean, 2015ean, Donostiako La Kontxa hondartzan, hau gertatu zen: ume 
batzuk hor zeuden; Mikel, Julen, Leire eta Irati deitzen ziren.  
 
Bat-batean, lurrean motxila bat aurkitu zuten. Motxila ireki zutenean, mapa aurkitu 
zuten eta pentsatu zuten altxor baten mapa zela. Pistak jarraitzen hasi zirenean, 
haizeak mapa hegan eraman zuen. Mikel, Julen eta Irati mapa hartzera joan 
zirenean itsasontzi bat ikusi zuten. Itsasontzi horretan Leire izen zuen neska bat 
zegoen. Leirek esan zien ea itsasontzia behar zuten eta beraiek baietz esan zioten. 
 
Mapa begiratu zuten eta pistak jarraitu zituzten itsasontzian. Azkenean, altxorra 
aurkitu zuten eta lurpetik atera zuten. Altxorra aurkitu zutenean, diru pila bat 
zegoen.  
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IPUINAK MODALITATEA / MODALIDAD CUENTOS 

Erabaki zuten mansioi bat erostea denetarik zuena: jacuzzi, futbol zelaia, 
gimnasioa, igerilekua toboganarekin, bideo joko  gela, eskola, masajista.... handik 
aurrera denak poz-pozik bizi izan ziren. 

***** 

ZONBIA ETXEAN – Olaia Abaigar Navas 
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 4. F maila 

Askotan izan ditut amets-gaiztoak zonbien inguruan eta atzo bat-batean errealitate 
bihurtu ziren. Berbinzanan gertatu zen, 2021eko martxoak 10ean. Asteazkena zen 
eta nire lagunekin nire herrira joan ginen. Talde bitxia osatzen genuen guztien 
artean. Masai oso polita da eta baita jatorra ere. Joane oso argala da eta alaia ere. 
Juanjo oso lodia da, loreak gustatzen zaizkio. Sergio oso lasaia da eta informatika 
gustatzen zaio. Olaia, ni neu, txintxoa naiz eta telebista gustatzen zait.  

Juanjo eta Sergio agindu bat egitera joan ziren, Masai, Joane eta ni etxean 
gelditzen ginen bitartean. Bat-batean goian zonbi bat entzun zen. Aita deitzea 
bururatu zitzaigun eta gu ezkutatu ginen. Orduan, arma bat ekarri zuen eta tiro bat 
eman zion. Baina, tiro horrek huts egin zuen. Zonbiak haurrak aurkitu zituen eta 
haurren atzetik joan zen.  

Bukaeran, aitak beste tiro bat eman zion eta oraingoan, hil egin zuen. Masai, Olaia, 
Juanjo, Joane eta Sergio oso lasai gelditu ziren eta festa bat egin zuten ospatzeko. 

OSTADAR-ZEBRA – Noa Luqui Bretón 
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 5. E maila 

Duela urte asko, Barañain izeneko oihan batean Max izeneko zebra bat bizi zen. 
Maxek beste azal bat zuen, morea kolorekoa zen baina lila polit baten antza bazuen 
ere. Berari gustatzen zitzaion arren, bere “lagunei” ez. Horregatik Maxek ez zuen 
bere burua maite.  

Nazkatuta zegoen iraindu eta alde batera utzi zutelako desberdina izateagatik. Egun 
batean, hori aldatuko zela erabaki zuen, eta beraz, maletak egin eta bakarrik abiatu 
zen etxetik.  

Hurbileneko herrirantz abiatu zen, eta nahi zuena aurkitu ez zuenez, bere bidea 
jarraitu zuen beste herri bateraino, eta beste batera, eta beste batera bilatzen ari 
zena aurkitu zuen herrira iritsi arte. Ez al dakizue zer zen? Bere larruazalerako 
pintura denda bat, ohiko zebren kolorez margotu ahal izateko.  
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Saltzaileari gertatzen zitzaiona kontatu zionean, honek bere iritzia eman zion: “Ez 
duzu besteak bezalakoa izan behar, denok gara desberdinak. Imajinatzen al duzu 
munduko film guztiak ikustea eta denak berdinak izatea edo ipuin guztietan istorio 
bera errepikatzea? Politena da bakoitza den bezalakoa dela”. 

Hau entzutean, zebrak arrazoia zuela eta bera ezberdina izango zela pentsatu zuen, 
“ostadar zebra” eta mundu osoko gauzak ikusteko modua aldatuko zuela erabaki 
zuen.  

Zebra joan zen bezala itzuli zen etxera, eta sentitzen zuena eta ikasitakoa azaldu 
zien guztiei. Hortik aurrera zebra horietako askok Max zen bezala maite izan zuten, 
eta bere lagunak izan ziren betiko; beste batzuk, berriz, ez. Ezin zarelako beti 
denen gustukoa izan.  

***** 

NAGUSIRIK GABEKO TXAKURRA – Izar Otxandorena Irurtia 
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 5. E maila 

Bazen behin txakur bat. Txakur horrek Txuspi zuen izena. Ez zuen nagusirik eta 
etxerik ere ez. Txakurrak ez zuen janaririk. Eta euria egiten zuenean ez zuen 
tapatzeko tokirik. 

Baina egun batean, gizon bat hurbildu zitzaion eta baserri batera eraman zuen.  

Baserrira ailegatu zirenean, gizonak Txuspiri segituan janaria eta ura jarri zizkion 
eta txakurrak jan egin zuen. Gaua iritsi zenean, gizonak Txuspi ukuiluan sartu zuen 
lo egin zezan.  

Hurrengo eguna iritsi zenean, gizonak txakurra ukuilutik atera zuen, kanpora 
eraman, lotu eta janaria eman zion.  

Txuspi denetarik zeukala konturatu zen baina askatasuna falta zitzaiola. Orduan 
alde egitea erabaki zuen.  

Gaua iritsi zen, eta Txuspik hozkaka soka apurtzea lortu zuen eta handik alde egin 
zuen.  

Baserrian ez zitzaion ezer falta baina berak askatasuna nahi zuen... 

Gure protagonista hirira ailegatu zenean beti egoten zen tokira joan eta bertan lo 
geratu zen. Esnatu zenean betiko kaleetatik buelta bat eman zuen.  

Hirian, beti zegoen janaria eman eta kasu egiten zion norbait. Gainera, beste 
txakur batzuekin egoteko aukera zuen. Batetik bestera ibiltzen zen berak nahi zuen 
bezala. 
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Txuspik hirian askatasuna, janaria eta edaria zituen eta non lo egin ere aurkitzen 
zuen. Nahiago zuen horrela bizi gauza gutxirekin baina nahi zuena egiteko 
askatasunarekin.  

***** 

AITONA ANTONIO – Iratxe Villafranca Ayesa 
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 5. F maila 

Duela urte bat, 2020ko martxoan, oso zomorro txikiak, Covid izenekoa, pertsona 
askoren bizitza aldatu zuen. Istorio asko izan dira pandemia honetan, baina nik 
Anderren istorioa kontatuko dizuet. 

Ander 17 urteko mutil bat da, eta herri batean bizi da amarekin, aitarekin, bi 
anaiekin eta aitona Antoniorekin. Ander zaharrena zen eta aitona asko maite zuen. 
Antoniorentzat, Ander bere biloba kuttunena zen, gaztaroan asko kikiltzen baitzuen.  

Oso lasai bizi ziren herrian, Covid iritsi zen arte. Anderren gurasoek gazta egiten 
lan egiten zuten, bainan pandemiarekin ezin zituzten saldu, eta, beraz oso triste 
zeuden. Aitona Antonio denak lasaitzen saiatzen zen istorioekin. Denak maite zuten 
aitona entzutea. 

Covid iritsi zenetik hilabete batzuk igaro zirenean, egun batean Anderren lagunek 
deitu zioten. Anderrek joan nahi zuen beraiekin, baian amak ezin zuela joan esan 
zion, aitona etxean baitzegoen. 

Anderrek ulertu zuen, baina triste, aspertuta eta haserre samar zegoen. Egunak, 
asteak eta hilabeteak joan ziren eta bere koadrilarekin elkartu nahi zuen eta justu 
arratsalde horretan deitu zioten. Anderrek etxean ez zuen ezer esan eta festara 
joatea erabaki zuen.  

Hirira iritsi zenean denak zeuden: Oier, Alba, Ibai, Naroa, Lander, Sara... 
Besarkada handi bat eman zien, bainan musukoa kendu gabe. Bueno, bakarrik 
freskagarri bat edateko.  

Etxera iritsi zenean oso pozik sartu zen: 
- Pozten nau zu hain pozik egoteaz – esan zion Antoniok. 
- Bai, egia esan oso ongi sentitu naiz. – esan zion Ander Antoniori hurbilduz 

eta musu bat emanez egunero bezala. 
Musukoa kendu eta elkarrekin eseri ziren.  

Hurrengo egunean Ander oso nekatuta zegoen eta buruko min handia zuen. 
Jangelara joan eta aitona ez zegoen. Amak esean zion goiz hartan aitona ez 
zegoela ongi eta sukarra zuela.  

- Ni ere ez nago ondo – esan zion Anderrek. 
Amak serio begiratu zion: 

- Atzo norbaitekin elkartu zinen? – galdetu zion amak. 
Anderrek lurrera begiratu zuen. Ez zen amari begiratzera ausartzen eta negarrez 
hasi zen: 
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- Zer egin duzu, Ander?!! -oihukatu zuen amak. 
Amak mugikorra hartu eta medikuari deitu zion. Medikua etxera joan eta 
anbulantzia deitu zuten aitona ospitalera eramateko.  

Ander negarrez jarraitzen zuen, gero eta ozenago, eta aitonari esan zion: 
- Barkatu aitona. 

Aitonak esan zion: 
- Ander, gertatutakoa gertatu da. 

Aitona irribarre txiki bat egin eta joan zen. 

GORKAREN AMETSA – Oihan Vidaurre Duque 
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 5. F maila 

Bazen behin Gorka izeneko mutil bat bere amarekin bizi zena. Gorka mutil gaiztoa 
zen eta jendearekin gaizki portatzen zen.  

Egun batean, Gorkak, lo egiten zuen bitartean, amets berezi bat izan zuen. Hau 
zioen ametsak:  

“Gorka bere aitonarekin bizi zen eta Gorka oso gaiztoa izaten zen bere aitonarekin. 
Bere aitonak beti egiten zizkion gauzak Gorkari, baina Gorkak ez zituen 
aprobetxatzen. Egun batean Gorka bere lagunekin atera zen eta beti bezala joan 
baino lehen, bere aitonak muxu bat eskatu zion. Gorkak inoiz ez zituen muxu 
horiek onartzen eta aitona bere bistatik kentzen zuen. Orduak pasa eta gero, Gorka 
etxera itzuli zen, baina zerbait arraroa somatzen zuen. Gorka konturatu zen bere 
aitona ez zegoela etxean. Bat-batean, sukaldean notatxo bat aurkitu zuen eta 
honela esaten zuen notatxoak: 

Gorka espero dut zu ongi egotea ni gabe.  
Muxu handi bat, 

Aitona 

Gorka negar egiten hasi zen eta konturatu zen bere aitona hil zela bere erruagatik.” 

Bat-batean Gorka esnatu zen negar egiten. Bere ama entzun zuenean korrika-
korrika bere logelara joan zen. Bere amak galdetu zion ea zer gertatzen zitzaion eta 
Gorkak dena kontatu zion. Gorkaren amak Gorka lasaitu zuen eta biak gosaltzera 
joan ziren.  

Azkenean, Gorkak ikasi zuen besteek zuri egindako gauzak aprobetxatu behar 
direla bizitza guztirako ez direlako. Hurrengo egunean eskolara joan zen, eta amets 
horrekin ipuin bat egin zuen. Gorka jendearekin ona izaten hasi zen.  

Eta katu, katu ipuina bukatu. 
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2021-03-10, ASTEARTEA – Duna Villar Yaniz 
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 6. E maila 

Eguneroko maitea: 

Atzo gertatu zena harrigarria izan zen. Dakizunez, Amets, nire lagun berria, ez 
dago batere ados neska eta emakumeak ere, mutilak bezala errespetatu behar 
direnik, ezta emakume eta gizonen artean berdintasuna egon behar denik ezta 
gizonek ere emakumeek bezala gauzak egiten parte hartu behar dutenik, ezta, 
ezta... Ametsek esan dit bere aitak Josu duela izena, eta zientzialaria dela. 

Atzo, bere laborategian geundela, edabe eta esperimentuak egiten ari ginela, likido 
asko nahastu, eta edabe bezalako pozio bat atera zitzaigun. Orduak eta orduak 
pasatu genituen edabeari begira, eta gure ustez, hobetzen zihoan. Edabea kolore 
guztietatik pasatu zen, eta askotan burbuilak ateratzen ziren. Baina, zertarako zen 
edabe hura? Galdera hau behin eta berriro errepikatzen genuen gure artean. Biok 
intrigaz beterik geunden. Azkenean, ezin izan genuenez gehiago itxoin, probak 
egiten egon ginen. Tamaina guztietako objektuekin saiatzen ginen, baina alferrik. 
Gero, Josu etorri, eta segidan ohartu zen edabe edo nahaste hori ez zela besteak 
bezalakoa. Beraz, berak ere ez zuen ideiarik, eta ez zekien zertarako balio zuen. 
Ametsen aitak ez zigun nahaste hori edaten utzi. Baina bera ez zegoenean, biok 
hartu genuen edabearen zati bat. Zaporez nahiko txarra zegoen. Baina, ez nuke 
jakingo zapore hura definitzen. Momentu horretan ez genuen ezer arraroa edo 
lekuz kanpokoa sentitu. Beraz, oraindik intriga handia genuen. Bazkal ordua iritsi, 
laborategitik joan, eta bakoitza gure etxera joan ginen. Bazkaldu ondoren, Ametsen 
etxetik dei bat jaso nuen. Bera zen. Hitz egiten egon ginen, denbora luze, baina 
dena edabearen ingurukok galderak ziren. Hitz egiten geunden ahala, bat-batean 
biok, aldi berean aldaketa bat nabaritu genuen. Biok oso arraro sentitzen ginen. 
Azkenean, aldi berean gauza batez ohartu ginen: Ni bera banintz bezala sentitzen 
nintzen, eta bera, aldi berean, ni izango balitz bezala. Sentsazio hori oso arraroa 
izan zen biontzat. Beste milaka galdera egiten genituen elkar, eta nahiko kezkatuta 
geunden. Ez genekien zer egin. Nire ustez hoberena egin genuen: gure bizitza 
normala jarraitzea, ahal genuen bezala. Deia amaitu genuen denbora luze 
generamalako. Ametsek atzo sentitu eta bizi zuena kontatuko dizuet.  

Oroitu: bera ni bezala sentitzen zen. Plazara joan zen, neska-mutilekin futbolera 
jolastera. Eta han, nik sentitzen dudana sentitu zuen. Hau da zehazki: ez zioten 
baloia inoiz pasatzen, eta ez zuten bera ere jolasten ari zela kontuan hartzen. Oso 
triste jarri zen. Gero, ingelesko klasera joan zen, eta han, antzekoa gertatu 
zitzaion. Ez zioten hitz egiten uzten, eta ez zuten kontuan hartzen bera ere hor 
zegoela. Berriro ere triste jarri zen. Beste zenbait tokitara joan zen, eta berdina 
gertatzen zitzaion beti. Guzti hori berari pasatzea ez zitzaion batere gustatu. Hain 
gaizki pasatu zuen, non nitaz oroitu, hori niri gertatzen zitzaidala ikusi, eta oso 
triste eta haserre jarri zen. Hor ere konturatu zen neska izateagatik egiten zidatela 
hori, eta, momentu hori arte berak hori ez zuenez sentitu, berak ere egiten zuen. 
Beranduago zenean eta horretaz asko hausnartu ondoren, biok elkar topatu ginen 
kalean. Niri oso arraroa egin zitzaidan bera izatea, batez ere hain ondo 
tratatzeagatik eta ni hainbeste kontuan hartzeagatik. Biok bestearen bizitzaz hitz 
egiten hasi ginen. Bat-batean, edabeak efektua galdu, eta bakoitza gu izatera 
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bueltatu ginen. Oraindik nahiko denbora luzez geratu ginen horretaz hitz egiten, 
bakoitzak bere iritzia eman zuen bestearen bizitzaz.  

Biok asko ikasi genuen, eta bion ustez nahiko dibertigarria izan zen. Amets oraindik 
liluratuta zegoen nik egunero jasan behar dudanagatik. Beraz, nik hain gaizki ez 
pasatzeko eta pixka bat laguntzeko, ezagutzen duen jende guztiari berdina 
errepikatzen dio Ametsek: hori egiteari utzi behar diozu, horrela jende asko gaizki 
sentituko da, bere ideiak gehiago hartu behar ditugu kontuan.... Eta bera ere horiek 
ez errepikatzen saiatzen da, eta esan behar da asko ahalegintzen dela horiek berak 
ere ez egiten. Horrela, ni hobe sentiaraztea lortzen du. Eta seguru nago beste 
neska batzuk ere hobe sentituko direla. Jendeak orain hori ere kontuan izaten 
saiatzen denez, gero eta hobe sentitzen da Amets ere. Eta gainera, hau guztia 
Ametsek eta nik asmatutako edabearekin gertatu da. Zer gertatuko zen guk hori 
asmatu izan ez bagenu? Ez dut imaginatu ere egin nahi... 

2021-03-11, Asteazkena 

Eguneroko maitea:  
Gaur... 

PLANETA SALBATU AHAL DUGU? – Eunate Mauleon Arnaiz 
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 6. E maila

Gelako egun normal bat zen. Nora, goizero bezala, 7:45etan altxatu, gosaldu eta 
arropa jantzi zuen eskolara joateko. Etxetik atera, eta udaletxean, Ane eta 
Mikelekin elkartu zen. Eskolako bidean, hiruek, plastikozko poltsa bat aurkitu zuten 
lurrean eta betondoa zimurtu zuten: 

- Ze arraroa! Barañainen ez dago kutsadura handirik...- esan zuen Anek. 
- Egia da, eta beste bat hor badago ere! – Mikelek, beste bat seinalatuz.  

Nora, baita ere oso harrituta zegoen, baina bat-batean, poltsak hartu eta 
zakarrontzira bota egin zituen.  

- Planeta salbatzeko! – esan zuen Norak, irri egiten.  
Ondoren, Ane eta Mikel barrezka hasi ziren, Norarekin batera. “Ostegun aspergarria 
izan da” pentsatu zuen Norak etxera iristean. Azkar jan eta bere logelara joan zen, 
etxerako lan asko zuelako. Hauek bukatzean, telebista ikustera joan zen, osteguna 
zelako eta gaur Norak jarduerarik ez zuelako. Telebistan ez zegoenez Noraren 
gustuko ezer, ETB-1a jarri zuen zerbait ikusteko:  

- Bai, zuk esan duzun bezala, mundua hiltzeko zorian dago. Munduan jada 17 
plastikozko irla daude, hauek asko kutsatzen dute eta mundua pixkanaka-
pixkana hiltzen ari da. – Kazetariak. 

- ZEERR???!!- esan zuen Norak harritu baino harrituago – EZ DA POSIBLE!! 
PLANETA HILTZEKO ZORIAN DAGOELA? –  

Azkar baino azkarrago, mugikorra hartu eta bere lagunei deitu zien dena 
kontatzeko. “Hartu, hartu mesedez, hartu!” pentsatzen zuen Norak. Azkenean, 
bakarrik Mikelek hartu zuen:  
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- Eeee... kaixo!! Zer pasa da? – galdetu zuen pixka bat harrituta.  
- Planeta hiltzeko zorian dago! – esan zuen Norak. Eta dena kontatu zion. 

Mikel ere oso harrituta gelditu zen eta hurrengo egunean eskolara joateko lehen 
geratzeko pentsatu zuten biek. Aneri kontatzeko eta zerbait pentsatzeko.  

Hurrengo egunean, 8:30etarako hiruak zeuden. Ane, ezer ulertu gabe noski... 

- Zergatik behartu didazue hain goiz hona etortzea? Lo egin nahi dut!  

Ondoren Norak Mikeli begiratu, Mikel Norari, eta Norak bigarren aldiz dena kontatu 
behar izan zuen.  

- Aaaa horregatik atzo poltsa horiek zeuden lurrean...  

Eta Anek dena ulertu zuen.  
- Hori da -esan zuen Mikelek- zerbait pentsatu behar dugu planeta hobetzeko. 

Mikelek eta Norak denbora luze batez hitz egin zuten, baina ez zitzaizkien ideiak 
bururatzen. Eta bat-batean Anek ideia bat pentsatu zuen: 

- Badaukat!! Gure gelako guztiei esango diegu arratsaldeko 17:00etan hona 
etortzeko eta dena kontatuko diegu. 

Mikel eta Norari ondo iruditu zitzaien. Esan eta egin. Hirukoteak bere gelakideei 
esan zieten, eta guztiak 17:00etan gelditu ziren.  

Arratsaldean guztiak zeuden ordu horretan udaletxean. Nora hitz egiten hasi zen. 
Lehenengo urduri zegoen, baina ondoren urduritasuna kendu eta bere lagunengan 
konfiantza zuela pentsatu zuen.  

- Eta? -esan zuen Anderrek, gelako ospetsuak – Horretarako kaleko 
garbitzaileak daude.  

Eta guztiak barrezka hasi ziren Ane, Nora eta Mikel kenduta.  
- Planeta salbatzeko da! Ala hil nahi duzue kutsaduragatik? – Norak. 
- Nola hilko gara kutsaduragatik? Kar, kar, kar...!! – berriro Anderrek – Bagoaz 

hemendik!!  

Ane, Nora eta Mikelek ez zuten ezer esan. Denbora luzez ixilik egon ziren, baina 
azkenean Anek isiltasun hura apurtu eta esan zuen:  

- Beno, ba nik uste, hoberena itxoitea dela, ez dirudielako hauek parte hartu 
nahi dutenik... 

- Bai, hoberena izango da... – erantzun zion Mikelek. 

Hurrengo egunetan ez zuten gaiari buruz hitz egin. Ezta astean ere. Ezta hurrengo 
bi astetan. Ezta hirugarren astean. Ez abendua iritsi zen. Planeta lehen baino 
zikinago eta kutsadura gehiagorekin zegoen. Nora, ezin zuen gehiago itxoin eta 
eskolako bideoan bota zuen: 

- Nik ezin dut gehiago itxoin!! Edo zerbait egiten dugu, edo zerbait egiten 
dugu.  

- Baina, gu bakarrik? – galdetu zuen Anek. 
- Bai! Lehenengo, Barañainekin hasiko gara eta gutxinaka, gutxinaka... 
- Nora, Barañainen 20.000 biztanle baino gehiago daude!! Nola egingo dugu? – 

Mikelek. 
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- Bai, badakit... baina bestela... Mesedez, lagundu iezadazue... – Nora oso 
nahigabetuta zegoen. 

- Nora, oso obsesionatuta zaude gai honekin.. gainera... zer egin dezakegu? – 
berriro Mikelek. 

- Nahi baduzue, etxe bakoitzarentzat, gutun bat eta poltsa berrerabilgarri bat 
egin dezakegu – bururatu zitzaion Aneri – nire izebak poltsak egin ahal ditu. 

- Ideia bikaina da! Ostiral honetan hasiko gara! – Norak. 
Egunero geratzen ziren, pixkanaka-pixkanaka gutunak idazteko eta inprimatzeko, 
gutunetan sartzeko, poltsak hartzeko...  

Lehenengo aste bat. Ondoren beste bat. Hirugarrena. Hilabete bat. Eta azkenik bi 
hilabete eta erdi. Ezin zuten gehiago. Hiruen notak jaitsi, nekea, Aneren izebak ezin 
zuen poltsa gehiagorik egin...dena okertu zen.  

- Eeee, kaixo Nora, kaixo Mikel, arratsalde honetan ez naiz geratuko proiektua 
egiteko. Nire aita eta ama azterketan gutxi atera dudala ohartu dira eta 
hurrengo asteko azterketarako ikasi behar dudala esan didate. Barkatu – 
Anek. 

- Ni ere ez naiz joango, barkatu – Mikelek. 

Norak pentsatzen zuen bere lagunek bazterrean utzi zutela, baina ez. Bera ere oso 
nekatuta zegoen eta ez zuen gogorik proiektuarekin jarraitzeko. Gau hartan, hiruek 
pentsatu zuten proiektua utzi behar zutela.  

Hurrengo astean festa zen eta hirukoteak duela 3 egun ez zirela geratzen proiektua 
egiteko. Zehazki azterketetan zentratu ziren batez ere. Jada, azken eguna zen 
eta... oporretan zeuden! Ospatzeko arratsaldean geratu ziren eta nola ez, 
proiektuari buruz hitz egin zuten. 

- Ba nik uste berriro saiatu behar dugula – esan zuen Mikelek.  

Esan eta egin. Hurrengo egunean geratu, eta berriro hasi ziren egiten baina inori 
lana eman gabe, haiek bakarrik. Astero dirua biltzen zuten fotokopiak egiteko. 
8.500 kopia zituzten. Baina zoritxarrez eskola berriro hasi zen eta lana asko 
murriztu zuten. Baina azkenean lortu zuten. 20.000 gutun egin zituzten. Ez zuten 
20.000 poltsa egitea lortu, baina inportanteena bai. 6 hilabeteak zerbaitetarako 
balio izan zuten.  

Hurrengo eguna ostirala zen eta Nora, Ane eta Mikel irrikan zeuden asteburu 
horretan gutunak botatzera joan behar zirelako. Asteburu horretako 8 ordu eman 
zituzten gutunak botatzen baina azkenean lortu zuten. Hori bai, igandean koala 
batzuk bezala lo egin zuten! Guztiei iritsi zitzaien gutuna: ingelesako irakasleari, 
eskolako zuzendariari, alkatesari... 

Astelehenean jende guztia hirukotea begiratzen zuen, pozik. Baita beraien gelakoak 
ere! Oso pozik zeuden eta irakasleak ere zoriondu zuen hirukotea. Eta gutxi bazen 
ere, telebistan atera ziren, ETB-1ean hain zuzen ere.  

- Bai, egia da 6. mailako ikasle batzuk, Barañain osoari gutun batzuk egin 
zizkieten, eta horrekin jende gehiagok birziklatzen du. – kazetariak. 
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Nora, Ane eta Mikel poz-pozik zeuden espero ez zuten zerbait lortu zutelako. Norak 
esan zuen: 

- Maiatzaren 10a, ez ahazteko eguna.  

Eta Norak, Anek eta Mikelek egin zuten bezala, zerbait lortu nahi duzunean ez 
amorerik eman eta zuk nahi duzuna lortu.  

IGEL HERRIA – Mikel Agirre Urrutia 
1. SARIA: Lehen Hezkuntza 6. F maila

Inork ez zekien zer gertatzen ari zen Barañainen. Herriko lakuan egunetik egunera, 
gero eta igel gehiago zegoen. Zergatik? Zein zen Barañaingo misterioa? Barañaingo 
jendearentzat bi ordu jarraian lo egitea ezinezkoa zen, igelen kantu zakarra gehiegi 
eta gelditu gabe entzuten zelako. Jendea udaletxean kexatzen zen. Gainera gero 
eta pertsona gutxiago bizi zen herrian eta aldiz gero eta igel gehiago lakuan. 
Barañain husten ari zen! 

Poliziak uste zuen kroakengatik joaten ari zela jendea, baina ez ziren hainbeste 
hegazkin atera eta kotxeak ez ziren mugitzen.  

Esther, Garikoitz eta Hector, 11 urteko umeak, arratsaldero gelditzen ziren 
Barañaingo lakuan bizikletekin eta harrituta zeuden igel asko ikusten zituztelako eta 
oso pertsona gutxi. Bat-batean Estherrek esan zuen:  

- Zerbait egin behar dugu zer gertatzen ari den jakiteko. 
- Bai, bai – erantzun zuten Hectorrek eta Garikoitzek – gure sekretua izango 

da. Ikertu behar dugu eta Barañaingo misterioa argitu.  

Ordenagailuan begiratzen konturatu ziren izurritea Covidaren aurkako txertoarekin 
batera hasi zela. Hurrengo egunean Hectorrek ordenagailuan aurkitu zuena esan 
zien adiskideei: 

- Begira! Orain dela bi aste hasi ziren Alegi txertoa jartzen eta geroztik 
desagertzen ari da jendea! 

- Ba, joan gaitezen kiroldegira proben bila – esan zuen Garikoitzek.  

Kiroldegitik aurpegi tristearekin atera ziren ez zegoelako proba esanguratsurik. 
Barañaindik bueltaka zenbiltzatela, Garikoitzek esan zuen: 

- Ideia bat bururatu zait! Kiroldegira joango gara gauean, inor ez dagoenean, 
eta niri txertoa jarriko didazue. Horrela jakingo dugu zer gertatzen den. Ados 
zaudete? 
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- Bai, ados, ideia bikaina! – esan zuen Estherrek -  eta gero igelak 
harrapatzera joan beharko dugu, igel gehiegi dagoelako. Oso itogarria da.  

Esan eta egin. Gaueko bederatzietan gelditu ziren herriko plazan isil-isilik leiho 
batetik sartu ziren kiroldegi barrura, eta Garikoitzi txertoa jarri zioten.  

- Ah! Kontuz, Hector, zelako mina! – oihukatu zuen Garikoitzek.  
- Ssshhh!! Isilik egon – esan zioten lagunek.  
- Jobar, a ze... KROAK – bota zuen Garikoitzek.  
- Hara, Garikoitz, zer ari zara? 
- KROAK, KROAK. 

Garikoitz zoro bat bezala saltoka hasi zen eta lakurantz abiatu zen. Iritsi zenerako 
igel bihurtuta zegoen! Eta uretan sartu zen. Hector eta Esther harrituta, beldurtuta 
eta kezkatuta gelditu ziren.  

Hurrengo goizean irakaslearengana joan ziren ikusitakoa kontatzera: 

- Irakasle, irakasle, argitu dugu Barañaingo misterioa eta ez duzu sinistuko – 
esan zion Estherrek.  

- Bai, bai, ikertu dugu igelak nondik datozen eta misterioaren erantzuna 
aurkitu dugu – bota zuen Hectorrek.  

- Alegi txertoak jendea igel bihurtzen du – esan zuten biek batera.  
- Ba nik atzo hartu nuen txer... KROAK, KROAK, KROAK – erantzun zien 

irakasleak, eta bat-batean igel bihurtu zen. Saltoka lakura abiatu zen. 

Esher eta Hector korrika joan ziren gertatutakoa alkatesari kontatzera baina 
udaletxeko atea ireki bezain laster... alkatesa haiei begira zegoen, txiki-txiki egina 
eta berdea. Alkatesa ordurako jada igel bat zen.  

- Beno – esan zuen Estherrek – uste dut Barañainen gelditzen diren gizaki 
bakarrak garela orain.  

- Bai, hala da – erantzun zuen Hectorrek.  
- KROAK, KROAK – baieztatu zuen Garikoitzek Estherren eskuan saltoka.  
- Hector, gauza bat, – Estherrek – zer iruditzen zaizu gu ere igel bihurtzen 

bagara gizaki bakarrak ez izateko? 
- Bale, ados, onena izango da. Orain konturatu naiz txertoa zergatik deitzen 

den ALEGI – esan zuen Hectorrek.  
- Zergatik ba? – galdetu zuen Estherrek jakinminez.  
- ALEGI aldrebes IGELA delako!! 

Hector eta Esther txertoa jarri eta gero, igel bihurtu ziren. Poz-pozik joan ziren bere 
bizilagun eta lagunekin jauzi egin, kantatu eta jolastera.  

Barañainen ez da inor bizi. Ez dago jenderik eta etxeak hutsik daude. Aldiz, 20.000 
igel zoriontsu eta pozik bizi dira Barañaingo lakuan. Orain, jada ez dute musukorik 
ezta hidrogelik behar. Covidak ez die kalterik egiten. Gauero korroka festa egiten 
dute. Nor bizi da Barañaingo igelak baino hobeto? Lehen Barañain izenez ezagutzen 
zena, orain IGEL HERRIA da.  

*****
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HERENSUGEAREN EZPATA – Mikel Díaz Torre 
2. SARIA: Lehen Hezkuntza 6. F maila

Duela urte asko, ni erregearen zerbitzaria nintzen. Erregeak lan asko agintzen 
zizkidan. Lasai bizi ginen arren, noizbait mehatxuren bat egotekotan, ni prestatuta 
egon beharko nintzen.  

Egun batean, erregeak kontatu zidan herrialdeko jendea hezurduretan bihurtzen 
hasi zela eta gudarako prestatu behar nintzela. Asko praktikatu nuen eta guda 
bitartean erregeak honela esan zidan:  

- Mikel, herensugeen sumendian ezpata magiko bat dago, hildakoak hiltzen 
dituen bakarra.  

Hori entzun eta gero, sumendira abiatu nintzen. Hor otso batekin topo egin eta 
berak herensugearengana eraman ninduen. Han, herensugeak honela esan zidan:  

- Kaixo, nor ausartzen da nire sumendian sartzen? 
- Ni Mikel naiz eta ezpata magikoaren bila nator. 
- Ongi, baina arazo bat daukat; ezpataren erdia baino ez dut.  
- Eta beste erdia? Non dago? 
- Sorginkerien jainkoaren zerbitzariak dauka.  
- Nor da hori? Nor da sorginkerien jainkoa? 
- Sorginkerien jainkoa sorginkerien erregea da, hau da, sorginen eta aztien 

agintaria. Potere bakarra dauka baina ahalmen handikoa. Jendea 
ukitzerakoan hezurduretan bihurtzen dira eta bere menpean geratzen dira 
betirako.  

- Ongi, nora joan behar naiz? 
- Erraldoien hilerrira. 
- Beno... ba... ongi.  

Erraldoien hilerrian nengoenean hileta batean sartu nintzen, eta hortxe zegoen 
zerbitzaria.  

- Zuk zer nahi duzu? – esan zidan ahots nazkagarriarekin. 
- Ni hemen erori naiz. 
- Zu pertsona arrunta zara, ez zara azti bat. 
- Bai, eta ezpataren zatia kenduko dizut.  

Momentu horretan otsoa ilunpetik atera eta zerbitzariaren hezurdura jaten hasi zen, 
gosez amorratuta zegoen eta! 

Jarraian, hilerritik korrika ihes egin nuen ezpata nirekin eramanda. 
Herensugearengana joan nintzenean, honela esan zidan: 

- Prest dago! Ezpata konpontzea lortu dut, orain sorginkerien jainkoa 
ezpatarekin ziztatu beharko duzu.  

- Ongi, banoa, agur.  
- Itxaron! Lortzen ez baduzu, momentuan hezurdura bihurtuko zara.  
- A...gur.  

Gazteluan nengoela, erregearekin sorginkerien jainkoaren bila joan ginen. Erregeak 
jainkoa entretenitzen zuen bitartean, nik sabelean ezpata sartu nion.  

Hori eta gero, bakea itzuli zen erreinura. Handik aurrera, inor ez zer berriro ausartu 
erreinua mehatxatzen. 
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BERTSO PAPERAK MODALITATEA / MODALIDAD BERTSOS ESCRITOS 

KORONABIRUSARI 
BERTSOA 

– Duna Villar Yaniz – 
1. SARIA

(Doinua: Guretzat berdin dira) 

Birus handi honekin 
behar musukoa 
gure klaseko inork 
dauka gustukoa 

Eskolara sartzean  
beti hidrogela 
eskuak garbitu ta 
zain daukagu gela 

Klaseko mahaietan  
gordetzen distantzia 
ez kutsatzeak dauka 
kriston garrantzia 

Oso arraroa da  
aurtengo kurtsoa 
gutxienez oraindik  
daukagu bertsoa  

IRLA DESERTUA 
– Ibai Uriz Gaztanbide – 

2. SARIA

(Doinua: Gazteak Lizargatez) 

Noizbait joanen banintz 
irla desertura 
gardena eta polita 
hemen dugu ura 
benetan diot eta 
badu on itxura 
egun osoan jolastu  
ta pasa gustura 

Ondorengo guztia 
da nire desira: 
uretan bainatuta  
arrainei begira 
ura gardena dago 
ta bai du dizdira 
parra ta ongi pasa 
nire ametsak dira 
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NANOIPUINAK / NANOCUENTOS

TXIMELETA – Aitana Beraza García - 1. SARIA

Bazen behin emakume bat bere buruaren beldur. Ispilu batetik pasatzen zen 
bakoitzean, negarrez amaitzen zuen, bere burua gorrotatzen baitzuen. Nazkatuta 
zegoen bere buruari ezin begiratzeaz eta ispiluko emakumeak gauza izugarriak 
esateaz.  

Iritsi zen eguna non arretaz begiratzea erabaki zuen, eta, bere harridurarako, beti 
kritikatzen zuen emakume zakar hura, oraingoan isilik zegoen. Luzaroan egon 
ondoren, hortzetara begiratu zuen. Ez ziren berak nahi bezain zuriak, baina 
irribarre egin zuen haiei esker. Bere zangoei pozik begiratu zien. Hauek leku berriak 
ezagutzeko eta ibiltzeko aukera ematen zioten. Bere begi ñimiñoei begiratu zien, 
zeinekin hainbeste ilunabar ikusten baitzituen.  

Benetako edertasuna ikusten ikasi zuen. 

***** 

BAKARRIK LOR DEZAKEZU – Irati Arostegui Pérez - 2. SARIA

Bazen behin printzesa bat bakarrik salbatu zena.  
Ez dugu behar printzerik geure burua salbatzeko. Printzesok bakarrik salba gaitezke 
inoren laguntzarik gabe, agian ere ez dugulako printzesa izan nahi.  
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