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AURKEZPENA
Urte luzez parte hartu duzue gazteok Barañaingo euskarazko 
Literatura Lehiaketan ipuin eta bertso idatzien modalitatean… 
Aurten, ordea, nanoipuinen proposamena egin dizuegu, eta, ezer 
baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuegu parte hartu duzuen 
denoi, asko izan baitzarete, eta, noski, zorionak saridun izan 
zaretenoi.

Lerro hauek baliatu nahi ditut nire animoak helarazteko zuei guztioi, 
literatura lehiaketa hau aberesten jarrai dezazuen, eta, nola ez, 
euskara bizitzako arlo guztietara zabaltzen.

Nire agurrik beroena eta eskerrik anitz.

XXIX. LITERATURA LEHIAKETA 2018 GAZTEENTZAT
  XXIX. CERTAMEN DE LITERATURA 2018 PARA JÓVENES (en euskera)

NANOIPUINAK
Argitaratzen diren lan hauek Barañaingo Udalak 2018ko udaberrian 
antolatutako gazteentzako nanoipuinen lehiaketan izan dira 
sarituak. Guztira 118 lan aurkeztu ziren eta epaimahaian pertsona 
hauek egon ziren:

EPAIMAHAIA •  JURADO

LEHENDAKARIA • PRESIDENTA:

Ainhoa Oyaga Azcona 

EPAIMAHAIKIDEAK • MIEMBROS DEL JURADO:

Alaitz Institutuko irakasleak • Profesorado Instituto Alaitz
Josu Goienetxe
Edurne Pérez Landa

Alaitz Ikastetxe Publikoko irakasleak • Profesorado C.P. Alaitz
Nahia Urrutia Riezu
Gurutze Hermoso de Mendoza 

Sahats-IKA Euskaltegiko irakasleak 
Profesorado Euskaltegi Sahats-IKA

Ascen Argandoña
Josu Asurmendi
Aitziber Garralda
Eider Canales González

Estos trabajos que ahora se publican han sido premiados en 
el certamen literario juvenil en euskera, organizado por el 
Ayuntamiento de Barañáin en la primavera de 2018. En total se 
presentaron 118 obras, y el jurado estaba formado por las personas 
citadas arriba.

ARGITALPENA • EDICIÓN
Barañaingo Udala-Euskara Arloa / Ayuntamiento de Barañáin-Área de Euskera

DISEINUA • DISEÑO  Ttipi-Ttapa

INPRIMAKETA • IMPRESIÓN Kulturkari

LEGE GORDAILUA • DEPÓSITO LEGAL NA 1015-2016 



Ane autobusean zihoan, bere kasko txuriekin musika entzuten. Bat- 
batean autobusa gelditu eta bere taldeko guztiak jaitsi egin ziren. 
Anek bere gauzak hartu eta autobusetik atera zen. Bere motxila 
eta uztaila aldagelan utzi, entrenatzeko arropa jarri eta tapizera 
atera zen. Berotzen zegoen bitartean, tapizean dantzatzen zegoen 
neskari begiratu zion. Aldagelara joan, malla jarri, uztaila hartu, eta 
kanpora atera zen. Ane tapizeko izkina batean kokatu zen, bere 
entrenatzaileak muxu bat eman zion, eta momentu horretan entzun 
zuen “Anek aktuatzen du”. Ane tapizera sartu eta dena eman behar 
zuela esan zion bere buruari. Hori zen bere momentua, ausartzeko 
eta dena emateko momentua.

AUSARTU • Helene Etxeberria Lujambio

1. SARIA: DBH 1.maila • 1º PREMIO: 1º ESO

Bazen behin sagar berde bat, baina hortik zegoen zizare batek jan 
zuen. Bat-batean, batek jan zuen zizarea. Katu beltz batek jan zuen 
txoria. Arrano batek katu beltza jan zuen. Hartz batek arranoa jan 
zuen. Lehoi batek hartza jan zuen. Marrazo batek lehoia jan zuen. 
Ezpalarta batek marrazoa jan zuen. Japoniar batek ezpalartarekin 
shushia egin zuen eta sagarra, txoria, katua, arranoa, lehoia, hartza, 
marrazoa eta ezpalarta jan zituen.

ZIKLOA • Udane Zurbano Mundiñano

2. SARIA: DBH 1.maila • 2º PREMIO: 1º ESO
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DBH 1.maila | 1ºESO curso

1. saria AUSARTU
Helene Etxeberria 
Lujambio

2. saria ZIKLOA
Udane Zurbano 
Mundiñano

DBH 2.maila | 2ºESO curso

1. saria
ARROPAK 
GARRANTZIA? 
NOIZTIK?

Nahia Agudo 
Lizarraga          

2. saria
BENETAKO 
MAITASUNA

Ilazki Iturralde 
Escobar

DBH 4.maila | 4ºESO curso

1. saria ZU2AK 1UZ
Asier Rolán 
Sancet

2. saria
AITONAREN 
ERLOJUA

Ainhoa Andueza 
San Miguel

* Mutilek txandala, neskek soinekoak
* Mutilek kirol-oinetakoak, neskek takoiak
* Neskek bikinia, mutilek bainujantzia
* Neskak arrosaz, mutilak urdinez...
* ARRAROA BENETAN!!!

*Sentimenduak adierazteko beldur edo askatasun falta... Gauzak 
aldatu behar diren seinale.

* Pentsamendu askeak izatearen beldur, besteen iritziaz beldur zaren 
bitartean... Gauzak aldatu behar diren seinale.

*........................................ Gauzak aldatu behar diren seinale.
*........................................ Gauzak aldatu behar diren seinale.
*........................................ Gauzak aldatu behar diren seinale.

ARROPAK GARRANTZIA? NOIZTIK?
Nahia Agudo Lizarraga

1. SARIA: DBH 2.maila • 1º PREMIO: 2º ESO

Itxi begiak eta amestu, zubia muga baitaukagu. Zubiak bi herri eta 
bi hizkuntza elkartzen ditu. Eman diogun forma eskuz, harriz eta 
maitasunez egin dugu. Zubiak batuz egingo garelako handi.

ZU2AK 1UZ • Asier Rolán Sancet

1. SARIA: DBH 4.maila • 1º PREMIO: 4º ESO

- Zoragarria da. Jende askok ez du ulertuko, baina beste mundu 
bat da, erabat desberdina. Batzuetan lasaitasuna, besteetan poza, 
beste batzuetan tristura, eta besteetan algara sortzen dit. Nire 
lagunik hoberena, inoiz ez nauena baztertuko. Hau bai dela benetako 
maitasuna!

- Eta nor da hain zoragarria ba?

- Musika da.

BENETAKO MAITASUNA • Ilazki Iturralde Escobar

2. SARIA: DBH 2.maila • 2º PREMIO: 2º ESO SARIDUNAK
PREMIADOS

Nire aitonak badauka erloju zahar eta urratu bat. Behin, erloju berri 
bat oparitu nion, haren gustukoa izango zelakoan, baina aitonak 
oparia ukatu zuen, bere erlojua nahiago baitzuen. Nik, ulertu ezinik, 
bere erlojua zaharregia zela esan nion, ez zekiela zenbat urte zituen 
ere. Baina aitonak betiko erlojua nahi zuela aitortu zidan, berezia 
zelako eta asko maite zuelako. Nahi zuena egiteko erantzun non, 
baina bat-batean ideia guztiak aldatu zitzaizkidan, aitonak ea euskara 
edo gaztelania gehiago maite nuen galdetu baitzidan.

AITONAREN ERLOJUA • Ainhoa Andueza San Miguel 
2. SARIA: DBH 4.maila • 2º PREMIO: 4º ESO


