Aurkezpena
Koldo Mitxelena Literatur Lehiaketa 32. ediziora iritsi da. Covid19a dela-eta 2020-2021
ikasturtea ere oso berezia izan dugu, baina, era berean, benetan emankorra izan da, iaz
baino 237 lan gehiago jaso baititugu! Guztira 1.481 lan iritsi dira.
Aurten ere, sari banaketaren ekitaldia berezia izango da. Egin egingo dugu, baina senide
eta lagunek stream bidez jarraituko dute. Ondoren, ohi bezala, bideoa eta argazkiak
zintzilikatuko ditugu webean.
Liburuxka honetan 32. edizioan saritutako lanak bildu ditugu, 24 guztira: 6 komiki,
webkomiki 1 (aurten atal berria), 2 olerki, 6 ipuin, 5 bertso eta 4 mikroipuin. Amaieran,
epaimahaiaren aipamen berezia merezi izan duten lanen zerrenda ere argitaratu dugu,
aurten 53 lan, edizio honetan parte hartu duten 25 ikastetxeren izenekin batera.
Aurtengo edizioan parte hartu duzuen guztioi egindako lana eskertu eta bide horretan
jarraitzera animatu nahi zaituztet, gaurko ikasleak biharko idazle, zinemagile, ipuin
kontalari edota bertsolari izango baitzarete.
Eskertzekin jarraituz, aurre epaimahaikideen (Eider Arrieta, Amaia De Miguel, Xabier
Errandonea, Leire Erzilbengoa, Arantza Goenaga, Amaia Martinez eta Eder Pikaza
irakasleak) eta epaimahaikideen (Iñaki Martinarena “Mattin” komikigilea, Beñat
Gaztelumendi bertsolaria eta Yolanda Arrieta, Ana Malagon, Inazio Mujika eta Arantxa
Urretabizkaia idazleak) lana nabarmendu nahi dut. Horrez gain, ezin aipatu gabe utzi
ikastetxeak eta ikasleak parte hartzera animatzen dituzuen irakasleak.

Donostian, 2021eko maiatzaren 20an

Jon Insausti Maisterrena
Donostiako Udaleko Kulturako eta Euskarako zinegotzi-ordezkaria

OLERKIAK

1. Julen Bueno Irastorza (12 urte)
Olerkia
C kategoria
2. Maitane Iturrioz Rezola (15 urte)
Barkaidazu
E kategoria

Olerkia
Etxean eulia ia ia
bota du josteko haria
ez dit egiten irria
hartu dut euli harrapatzailea
eta pap !
harrapatuta eulia.

Ari naiz jolasten hasten-hasten
nahi dut ikasi marrazten
marrazten ez da jolasten
baina hala ere ikasten
eta ziu!
ikasi dut marrazten

Etxean amona ona-ona
berak du etxeko korona
esan dit zer nahi dudan
eta klink!
berak eman dit txanpona

Kirola egiten iten-iten
jada hasi naiz nekatzen
orain hasten banaiz jolasten
jendeak niri irri egiten
eta zast !

Gaua iluna una-una
nik nahiago dut eguna
luzeagoa bada eguna
hau zortea daukaguna
eta panp!
Bukatu zaigu laguna

Jada ni ez naiz nekatzen
Orain esango dizudana
da egia
hau da azken esaldia
eta uf!
bukatu da olerkia

Julen Bueno Irastorza/ C kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

Barkaidazu
Euri hotsez
lokartzen nintzen,
udaberria lorontzi batean
jaio zenean.
Nork esango zidan
hain baliotsua izango zinenik.
Landatutako hazia jaio zen,
bizirauteko.
Hego haizearen hotsez,
lokartzen nintzen
udako sargoritan
erretzen nintzenean,
gaztetasunaren zeruetan
hegan egiten ikasi nuenean.
Zure kolore bizienak
ikusiz, haien baitan
galdu nintzen.
Zure itsasoko doinua
entzun nuenean
zentzua aurkitu nizun.
Geroak oraindik
zure usaina zuen.

Haize hotzaren hotsez
lokartzen nintzen,
begiak behartuta
ireki behar nituenean.
Zenbat bizitza
xahutu nuen
soldata baten truke?
Udazkeneko
orbelan galdu nintzen,
erantzun baten bila,
zure bila.
Eta orain,
elurraren ixiltasunak,
betirako lokartuz
esnatu nau.
Denboraren kontrako
lehian, galdu dut.
Neguko zuhaitz
hauskor,
ahul
eta tristeei
udazkeneko haizeak
hostoak lapurtu dizkie,
niri zu lapurtu
didaten bezala.
Barkaidazu.

Maitane Iturrioz Rezola/ E kategorian, Olerkia atalean, IRABAZLEA

KOMIKIAK
1. Josu Fernandez Irazola (9 urte)
Mundu zikina
B kategoria
2. Katixa Li Soroa Chung Sang (12 urte)
Porru-zuhaitza
C kategoria
3. Amaia Ausin Sarasua (13 urte)
Nire mutil laguna
D kategoria
4. Zihara Paquico Coloma (13 urte)
Maitasun istorioa
D kategoria
5. Izar Irazusta Garmendia (16 urte)
Zer arraio!
E kategoria
6. Irati Oskoz Egiguren (16 urte)
Burbuilatxoan
E kategoria

WEBKOMIKIAK
1. Ander Ubarretxena Trueba, (17 urte)
Webkomikia
F kategoria

BERTSOAK
1. Maddi Rekondo Alberro ( 12 urte)
Giza eskubideak
C kategoria
2. Asier Artola Zuriarrain ( 11 urte)
Teknologia
C kategoria
3. Lexuri Legorburu Arrieta ( 13 urte)
Inauteriak
D kategoria
4. Ane Iparragirre Gonzalez ( 16 urte)
Hainbat mundu intimo
E kategoria
5. Naroa San Miguel Ugarte ( 16 urte)
Konfinamendua
E kategoria

Giza eskubideak
-1Denok al dakizkigu
giza eskubideak,
munduan bizi diren
lagun ta jendeak,
horiek babesteko
daude erakundeak,
gizaki denok gara
elkarren kideak.
-2Nik errefuxiatuak
nahi ditut aipatu,
bizitza oso zaila
zaienez tokatu,
beraien etxetatik
dira abiatu,
baina gure ateak
itxita topatu.

-4Hozkailua ireki
fruta ta barazki,
familiak jateko
elikagai aski,
herrialde xumetan
hau ez dago noski,
gosea asetzeko
dabiltza poliki.
-5Eskubide ugari
badaude munduan,
ezin ditut kontatu
guztiak kantuan,
oraindikan badaude
hainbat ezkutuan,
defendatu behar dira
denak paretsuan.

-3Euskal Herrian denok
ohi dugu ikasi,
Afrikako eskoletan
urte gutxiz hezi,
eta neska bazara
ezta ere hasi,
hau hola baldin bada
a ze injustizi.

Doinua: Orioko balearena.

Maddi Rekondo Alberro/ C kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Teknologia
-1Teknologia sortzen ari da
sekulako burrundara
ordenagailu, aplikazio,
bideojoko ta kamara
sinesten dugu hau dena dela
erreztasuna, algara
bide hontatik aurrera eginez
eragingo du ikara

-4Robotak azkar hobetzen doaz
pertsonak asko lagunduz
sukaldariak, garbitzaileak
edo kotxeak gidatuz
dena beraiek egin ezkero
gure bizitza aldatuz
lan gutxiegi izango genuke
bakarrik robotak zainduz

-2Aurrerapenak edonon daude
orain txertoan arreta
teknologia aplikatzea
hori ote errezeta?
zahar eta gazte, guraso, ume
bada hainbat berriketa
azken gailua izan ezean
zimurtzen zaigu kopeta

-5Gauza onez gain, ohitura txarrak
bizio moduan dakartza
ordu mordoa konektatuta
ez da txikia akatsa
erabilera izan ezkero
zuzena eta zehatza
denen artean egingo dugu
garbi aurrera urratsa

-3Lagun artean disfrutatzeko
jolasa behar da sarri
gailu berriek alperkeria
handitzea ezaugarri
ikasi nahiak bihurtzen gaitu
bikain eta harrigarri
gogoa galduz jakintza gutxiz
ibiliko gara larri

Asier Artola Zuriarrain/ C kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Inauteriak
-IZubieta ta Ituren
Ituren Zubieta (bis)
Joareak dantzatzen
dabiltza kolpeka
tunturrua buruan
kolorez beteta
Auritz hartza beraien
artean gordeta
inauterien meka
dugu Malerreka!

-IV-.
Kalean barna zenbat
jantzi ta kolore (bis)
jendea dantzan dabil
penak ditu gorde
inor ezagutu ez,
gaur denak aktore…
ta ni mamuen gisa
jarraitzea hobe
lau trago edan ditut
ikusten dut “doble”!

-IILantzen inauteria
nork ez du begiko (bis)
ZIRIPOT ai! lurrera
erori da ziplo
gizen dago zaldikok
jo dio ostiko
MIELOTXIN lapurra
plazan hil ta kito
herritarrentzat gaua
bihurtuz magiko!

-VDanborrada, desfile
txaranga ta zera… (bis)
Tolosan erorita
parrandan topera
txosnetan ibili naiz
gauetik goizera
“Zaldunita” igandez
pijaman atera,
nahiz atzotik ez naizen
sartu ni ohera!

-IIIIritsi da eguna
GORA INAUTERI! (bis)
festazale den orok
txarangari segi,
inondikan inora
ez naiz ni ageri,
izan ahal naiz pailazo
makarra zein heavy…
antzaldatu nahi dena
mozorrotu bedi!
Doinua: Ai gure antzinako.

Lexuri Legorburu Arrieta/ D kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Hainbat mundu intimo

-ISila hontan eserita
igarotzen dut eguna
Gaurkoan jakinarazi
nahi dut barruan dudana
Gutun honen arrazoia
elbarrituaren zama
ta kalean jende asko
ibiltzen da hara-hona
Hori ikustea baita
niretzako gaur zailena
zuk hau irakurtzerako
ni egongo naiz joana
Bizia atzean uztea
horixe da nahi dudana
Ez baitit ezerk betetzen
barru-barruko hutsuna.

-IIIEnpresa multinazional
batean lan egiteak
dakarren gauza txar bat da
ordu gehiegi sartzea
Gorputz huts bat bihurtu naiz
hotza ta bizigabea
Eguneroko rutina
orain zait zentzugabea
Betiko nire ametsa
izan da aberastea
Behin lortuta nahiago dut
bizi arrunta izatea
Beraz, bihartik aurrera
pentsatu dut hau uztea
Lanik onena da, baina
hobea da bizitzea.

-VEdozein herritik urrun
mendi puntan dagoela
lursail eder bat daukat nik
borda bat bertan duela
Ozpindutako gizona,
bakartia ta ustela
ez al dakite beraiek
bezalakoa naizela
Denei egia aspaldi
esan behar nizuela
Nire landare, abere
ta mendia bat garela
Zibilizaziotik at
pozik nago, dena dela
paradisu txiki hauxe
ez dut aldatuko bela.

-IIInoiz ez nuen pentsatu
egoera hain zailean
aurkitu nintekeela
alaba bat izatean
baina aita non dagoen
galdetzen dun bakoitzean
mutututa geratzen naiz
erantzuna pentsatzean
Lagunek, gelakideek
denek dituzte atzean
gizona, emakumea
aita-amen paperean
Zuk gurasoak bai, baina
bi zati egin beharrean,
bai aita eta bai ama
biak dituzu batean.

-IVNire seme ta alabek
zaharra naizela diote
ta nire iritziz behintzat
laurogei ez da hainbeste
Zahar egoitza batera
laster eramango naute
horrentzako erantzuna
ezetz dela badakite
Haien etxean edozer
lasai egin dezakete
Nik ere nire etxean
badaukat nahiko aginte
Nire erabakia da
eta onartu behar dute
Ez naiz hemendik joango
guztiz hiltzen naizen arte.

-VIElbarri dagoen neska,
Bizia galdu duena,
Ama den emakumea
horretan da abilena.
Baita enpresadun gizon
lanaren esklabo dena,
Baserritar gaztea da
mendian zut dirauena
Eta ez dezagun ahaztu
sendiko aitonarena
Zerbait bada desberdindu
eta lotzen dituena
Mina eta poza eman
ditzakeen sentipena
Guztien bizitzan dago
maitasunaren eskema

Ane Iparragirre Gonzalez/ E kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

Konfinamendua
-1Martxoko aste ilun batean
itxi zituzten eskolak
etxe guztiak bihurtu ziren
herritarrentzat kaiolak
edozer erosteko herrian
alde guztietan kolak
bukatu ziren lagun arteko
poteo eta alkoholak.

-4Kuarentenan izan genituen
eskolarako klaseak
gu baino lan gehiago egin behar
zuen gure irakasleak
birtualki ziren klase askotan
soilik ginen entzuleak
beste askok bihurtu gintuzten
haien klaseen miresleak.

-2Etxeko terrazan ordu askoz
geunden beti elkartuta
netflixeko telesail zein filmak
genituen bukatuta
eguneroko kirol saioak
uzten zidan lehertuta
8etan eskerrak emanez
denon txaloak batuta.

-5Maiatzean hasi zen gurean
denontzat deseskalada
4 fase azaltzeko orduan
buruan zer entsalada
8etatik 11k arte
zen gure arnas bolada
konturatzerako sortu gendun
terrazetako asanblada.

-3Lagun denekin bideo deiak
ezin falta arratsero
ostegunero pintxo potean
ematen gendun sei ero
ogia erosteko geratuz
elkartzen ginen goizero
askoz indartsugoak garela
sentitzen dut harrezkero.

-6Neurri guztiak bete ostean
iritsia zen udara
denok joan ginen etenik gabe
pistina zein hondartzara
turismoarengatik covida
geratuz alboetara
horrekin lortu dute itzultzea
berriro balkoietara.

Doinua: Badira hiru aste (Mikel Urgangarin)
Naroa San Miguel Ugarte/ E kategorian, Bertsoa atalean, IRABAZLEA

IPUINAK
1. Gorka Larreta Dorronsoro (8 urte)
Astronauta izan nahi zuen mutila
B kategoria
2. Malen Esnal Aizpurua (9 urte)
Eszenatoki magikoa
B kategoria
3. Denis Peña Manchado (11 urte)
Coronavirus hizkiak
C kategoria
4. Jon Mena Moreno (13 urte)
Gasteizko Amarika plazako gizon misteriotsua
D kategoria
5. Carla Magno Carrion (15 urte)
Bukaera onik gabe
E kategoria
6. June Boronat Arrillaga (17urte)
Amets Gaiztoa
F kategoria

Astronauta izan nahi zuen mutila
Bazen behin handitan astronauta izan nahi zuen mutila. Peru Zabaleta izena zuen eta
hogeita bat urte zituen.
Goiz batean egunkaria irakurtzen ari zela, Nasako albistea ikusi zuen. “hiru astronauta
behar ditugu” jartzen zuen. Peruri bere ametsa betetzeko aukera zuela iruditu zitzaion,
espedizioan parte hartu nahi zuen. Irakurtzen jarraitu zuen “Interesatuek proba batzuk
gainditu behar dituzte”.
Hurrengo egunean, Nasara joan zen. Bertan ehun parte hartzaile zeuden. Epaileak
lehen proba esplikatu zuen.
- Lehen proban ur azpian gutxienez hiru minutu pasa behar dituzue.
Aurreneko proba laurogei pertsonek gainditu zuten. Zorionez Peruk lehian jarraitzen
zuen. Epaileak bigarren froga jarri zien.
- Espaziontzia nola gidatzen duzuen azterketa egingo dizuet.
Bigarren froga amaitzean hogei lehiakide zeuden. Peruk lan bikaina burutu zuen eta
aurrera jarraitu zuen.
Epaileak azken proba jarri zien, denetan gogorrena.
- Pista luze bat jarri dugu. Zuek korrika oztopoak gaindituz minutu batean burutu
behar duzue.
Proba amaitzean, hiru mutilek bakarrik lortu zuten gainditzea. Xabier, Aitor eta Peru
izan ziren irabazleak. Bera, hiruetako bat zen, lortu zuen!! A ze poza!!!
Urtarrilaren 12an abiatu ziren espaziora. Helburua ilargira Saturno5 espaziontzian
iristea zen.
Hiru, bi, bat....ppllluuufff. Espaziontzia atera zen.
Handik bost egunetara ilargira iristea lortu zuten. Lortu zuen bere ametsa!!
Ilargian zeudenean, bandera hartu behar zutenean, hirurei erabat ahaztu zitzaiela
konturatu ziren. Espaziora joandako beraien lehen misioak huts egin zuen. Hauek bai
astronauta aldrebesak.
Peru susto batean, izerditan eta urduri esnatu zen. Dena amets harrigarri bat izan zen.
Bere buruari zin egin zion bere ametsa egia bihurtzea lortuko zuela, baina bandera
ahaztu gabe.

Gorka Larreta Dorronsoro/ B kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Eszenatoki magikoa
Bazen behin Maren izeneko neska bat, zortzi urte zituen eta Zarautzen bizi
zen. Goizero autobusa hartu eta Donostiara joaten zen ikastolara. Etxean ama,
aita eta Eneko anaiarekin bizi zen. Arratsalde batean ikastolatik ateratzean,
dantza eskolako eszenatokira entseiatzera joan zen. Ez zegoen inor. Arropaz
aldatu eta eszenatokiaren alde batetik dantzan sartu zen eta beste aldetik
ateratzean, bat-batean, beste mundu batean zegoen. Mundu hori, dantzariz
beteta zegoen eta mota ezberdinetakoak. Batzuek balleta dantzatzen zuten,
beste batzuek euskal dantza…Maren beldurtuta zegoen eta korrika hasi zen.
Korrika zihoala, neska baten kontra estropozu egin zuen. Eta neskak galdetu
zion:
- Ondo al zaude?
- Bai, baina non nago?
- Dantzarien munduan zaude. Dantza eskolako eszenatokian oso ondo
dantzatzen duen norbait igotzen bada zulo moduko bat sortzen da, eta
hona ekartzen zaitu.-erantzun zion neskak.
Eta Marenek galdetu zuen:
- Zuri ere, niri gertatu zaidan gauza bera gertatu zaizu?
- Ez, ni hemen jaio nintzen. Ia ahaztu zait, Naia dut izena eta dantza
garaikidea dantzatzea gustatzen zait.
Marenek pozik erantzun zion:
- Hara! Niri ere dantza garaikidea gustatzen zait!
Eta Marenek jarraitu zuen
- Nik Maren dut izena. Nire etxea gertu dago, meriendatzera etorri nahi al
duzu? Atzo madalenak prestatu nituen.
- Bai, noski! Oso gosetuta nago!-erantzun zuen Marenek pozik.
Eta biak oinez Naiaren etxera joan ziren. Etxera sartzean, Maren Naiaren
logelara joan zen eta guztia begiratu zuen, giltza bat ikusi zuen eta galdetu
zuen:
- Naia etorri! Zer da hau?

- Zer, giltza hori? Ba, parke batean topatu nuen, gauza askorekin probatu
dut eta ez du ezer irekitzen. Gustuko baduzu, hartu horko soka hori eta jarri
iezaiozu giltzari. Zuretzako lepokoa izango da.
- Eskerrik asko!
Maren etxetik paseatu zen, eszenatoki bat ikusi zuen eta Naiari esan zion:
-Eta eszenatoki hau?
-Lehen etxe hau antzoki bat zen, eta itxi zutenean nire gurasoek erosi
zuten.-erantzun zuen Naiak.
Maren eszenatokian dantzatzen hasi zen. Giltza mugitzen hasi zen eta zulo bat
sortu zen. Bat-batean Marenek esan zuen:
- Nire etxea da!
Eta Naia agurtu ondoren, zuloan sartu zen eta etxera iristean amak galdetu
zion:
-Zer egin duzu arratsaldean?
-Dantza eskolara joan naiz eta ikasle berri bat zegoen, Naia deitzen zen.erantzun zuen Marenek giltza laztantzen zuen bitartean.
Eta hala bazan edo ez bazan sartu dadila kalabazan eta atera dadila eszenatoki
magikoko plazan.

Malen Esnal Aizpurua/ B kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Coronavirus hizkiak

Guztia W-rekin hasten da, Wuhan izeneko urruneko herrian, gau hotz batean,
C bat agertu zen, Covid-19 izeneko birusa zen, inork ez zekien nondik
zetorren edo nondik heldu zen, W-ko populazioa beldur zen eta ikusi zuen
nola bere hiri osora hedatu zen, egun gutxitan hiria hutsik zegoen eta
adinekoak hil egin ziren, jendea ez zen etxetik irten.
C kaleetan zehar ibili zen, biktimen bila eta munduko herrialde guztietan zehar
mugitu zen, eta konturatu gabe A iritsi zen, abenduko A eta lehenengo kasua
E-ra iritsi zen, Espainiara, A-tik, Alemaniatik zetorren. Egun batzuk
lehorreratu ziren bidaiari batzuk baina C-a zeukatela jakin gabe.
Konturatu gabe, urtarrila, otsaila O gainditu zuten eta C gurekin bizi zen eta
gure hirietan biktima gehiago zeuden bakoitzean, baina M iritsi zenean,
martxoa, denak kutsatuta zeuden eta oso ondo ez genekien arren, gure bizitza
paralizatuta zegoen, inork ezin zuen etxetik irten, ez zegoen eskolarik, ez
zegoen parkerik eta gure lagunak P, pantaila baten bidez ikusi genituen, inork
ezin zuen besarkatu edo ikusi ... Pentsatu genuen 15 egunetan C pasatuko zela,
baina konturatu ginen C-k ez gintuela utzi nahi, gurekin egon nahi zuela. Gure
Askatasuna mehatxatuz. Une horretan, baloratzen hasiko ginen A.
Eta martxoko M, A apirilerako eta M maiatzerako, jakin genuen C, 3 letrarekin
bakarrik irabaz zitekeela, M maskara batekin, D distantzia mantentzearekin eta
E esku-garbiketarekin. Hilabete hauetan soilik leihoetatik agurtu genezake,
inoiz ikusi ez ditugun eta zortzietan txalo egitera irten garen auzokideak L.
langileekin batera, lehen lerroan C-rekin borrokan aritu direnak.
Egun horietan guztietan, izuaren T agertu zen, irudi tristeak eta mingarriak, C
pasatu zen lekutik barrena sartu, Maiatzaren M iritsi zelako eta kalera irten ahal
ginen, baina kontuz, P bezala, gure lagunak besarkatu eta urrunetik ikusterik
gabe, beldurrik ez ote genion C-ri?..
Eta udako U-a iritsi zen, desberdina zen, izan ere, gure herrietara iritsi eta
lagunak ikusi genituenean, D-a gorde behar zen, distantzia, B besarkadetarako
eta M musuetarako Ezin genituen eman musu goxo horiek eta T tristura
ematen zigun. Hala ere, berriro ekarri genuen C.

Eta iraileko I iritsi zen, momentu zirraragarrian, gu eskolara itzuli ginelako. Eta
honekin batera, NB-rekin Normaltasun Berri bat, J jokatzeko beste urteetan
bezala baimentzen ez zen normaltasun hori, eta sartzean beti zegoen
termometroa T geure buruen graduazioa neurtzeko eta gelaren E eskuak
desinfektatzeko.
Egunak eta hilabeteak joan ziren eta C-a gugandik gertuago egon bazen ere,
Gabonetako N-ra iritsi ginen, Gabon desberdinetara, jendea ezin zen beraien
familiekin egon, edo lagun guztiok E izan behar genuen. Erantzukizuna, gure
adinekoekin A, Arduratsuak, Gabonetako G ospakizun askoz gehiago bizi ahal
izateko.
Ikerlarien I iritsi zen eta gure heroi handiek txerto bat aurkitu berri zutenez, C.
hil zedin, behin betiko. Goian bego, C jauna!

Denis Peña Manchado/ C kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Gasteizko Amarika Plazako Gizon misteriotsua
Aurrekoan Gasteizko Amarika plaza zeharkatzen nindoala, telefonoz hizketan ari
zen gizon batekin gurutzatu nintzen. Segundo horietan elkarrizketaren zati bat
entzuteko aukera izan nuen: “Bai, oraintxe bertan ari naiz Bilbotik irteten”. Zur eta
lur geratu nintzen. Gizonaren gezur borobilak seko utzi ninduen eta sekulako
jakin-mina piztu zitzaidan. Zergatik ari zen gezurretan? Zer zuen ezkutatzeko?
Hori pentsatuz begiratu nuen atzera eta han ikusi nuen gizon hura, urruntzen bere
misterioarekin. Misterioak bat-batean interesgarri bihurtu zuen gizon hura. Hari
buruz eta haren bizitzaren gorabeherei buruz gehiago jakiteko gogoa piztu
zitzaidan.
Orduan, bera jarraitzea erabaki nuen, bere atzetik nindoala bere janzkerak nire
arreta erakarri zuen, kolore iluneko txamarra eta praka dotore batzuk zeramatzan.
Bere eskuineko eskuan maleta txiki bat zeraman eta bere aurpegia estaltzen zituen
betaurreko beltz batzuk eramaten zituen, nor zen ezkutatuz. Bere burua aurkitu ez
zezaten intentzioa zeukan? Nor izango ote da? Pertsona famaturen bat edo kargu
handiko pertsonaren bat? Gero eta zalantza gehiago nituen. Baina, gizon horrek
zerbait ezkutatzen zuela ziur nekien gauza bakarra zen.
Egun horretan aukeratutako arropa lagungarria izan zen bete behar nuen misioa
ebazteko. Baina, zein da nire helburua? Gizon horren gezurrak ezagutzera ematea.
Hasieratik sentzazio desatsegina transmititu baitit, gaiztakeriaren bat egitekotan
dabilela uste dut. Pixkanaka-pixkanaka berarengana hurbiltzen joan nintzen, bera
konturatu ez zedin nire mugikorraren bidez beste pertsona batekin hitz egiten
nengoela antzeztu nuen. Horrela, gizon horrek mugikorrarekin zuen elkarrizketa
hobeto entzuteko aukera izan nuen. Gezur gehiago esan zituen. Haietako bat:
helbide bat. Ni betinadanik Gazteizen bizi izan naiz eta zonaldeko auzo, kale eta
ezkuturik dauden leku guztiak ezagutzen ditut. Horregatik, helbidea entzuterakoan
arritu nintzen zeren eta helbide hori ez zen hemendik gertu dagoen leku bat.
Entzuten jarraitu nuen eta konturatu nintzen modu maitakor batean hitz egiten
ziola telefonoaren beste aldean zegoen pertsonari. Nor ote zen? Pertsona hori
benetan maite badu zergatik dabil gezurretan ? “Maite zaitut” batekin moztu zuen
deia.
Jende ugari zegoen ingurunean, zarata mordoa entzuten zen kalean zehar, eta beste
dei bat egin behar zuela konturatu nintzen. Baina, zailtasunak izango ditut
elkarrizketa entzuteko. Zer egin dezaket? Nire motxila ireki eta barruan nuen
mikrofono txiki bat hartu nuen. Gizon misteriotsu horren kontra jo eta
disimulatuz mikrofonoa bere sorbaldan itsatsi nuen. Burutik jota nagoela
pentsatuko duzue, baina zerbait arriskutsua egingo zuelakoan nengoen.
Gizon misteriotsuaren sorbaldan itsatsitako mikrofonoa kalitate handikoa zen,
horren ondorioz, deia hartu zuen personaren ahotsa entzuteko aukera izan nuen.
Telefonoaren beste aldean, gizon zahar baten ahotsa entzuten zen urrunean.

Apa! Zurea lortu dut, nirekin daramat. - Esan zuen gizon misteriotsuak.
Bazen garaia! Lan hau egiteko pertsonarik egokiena zinela pentsatu nuen,
hala ere motela izan zara. Errepikatu ez dadila! - Erantzun zion gizon zaharrak.
Badakit, bai! Baina zailtasunak izan ditut bidean.
Beno, beno…. Aski da, ekarri ezazu behingoz! - Garrasi egin zion
telefonoraren beste aldean zegoen pertsonak.
Nora joan behar dut? - Galdetu zion eskuan zuen maletin txikia begiratzen
zuen bitartean.
Olarizuko Gurutzean! Ordu bat pasatu eta gero heldu ez bazara,
Ainhoarengana joango gara eta damutuko zara. Abisatuta zaude.
-

Horiek izan ziren gizon zaharraren azkeneko hitzak deia moztu baino lehen.
Gizon misteriotsua orain ez zirudien hain beldurgarria. Aurpegian kezka keinua
ikusten zitzaion eta. Hauxe esan zuen: nola demontre aurkitu dute Ainhoa?
Momentu horretan, gizon dotore eta ilun hori istorio honen maltzurra ez zela eta
hasieran entzundako deia Ainhoarekin izan zela konturatu nintzen. Hor dago
gezurren zergatia! Ainhoa babesten ari zen.
Bat-batean, aparkatuta zegoen Mercedes kotxe beltz baten aurrean sartu zen.
Berarena al zen gama altuko kriston kotxe hori? Hori ikusita, nire ondoan pasa zen
taxi bati gelditzeko keinua egin nion. Gidariari aurreko Mercedesa jarraitzeko eskatu
nion. Taxista aurpegi arraro bat jarri ondoren kasu egin zidan. Berandu egiten ari
zen eta iluntasuna gero eta gehiago nabaritzen zen. Olarizuko Gurutzean egonda
nengoen, leku baztertua da, zuhaitzez inguraturikoa. Zer egin behar zuten han?
Zer entregatu behar zion?
Errepide harritsu batetik joan ginen, baina trafikoa desagertzen joan zen heinean,
gidariari motelago gidatzeko eskatu nion. Bestela, jarraitzen ari ginen kotxea gure
presentziaz konturatuko zen. Baina, jakin ezazue nire mugikorrean gizon
misteriotsuaren sorbaldan ipinitako mikrofonoaren GPSa nuela, beraz gizona
galtzea ezinezkoa zen.
Urrunean beste bi kotxe ikusi nituen gurutzearen ondoan aparkaturik. Taxista
zuhaitz batzuen ondoan gelditu zen eta bertan jaitsi nintzen. Urrunetik begiratzeko
leku aproposa iruditu zitzaidan, gainera hainbeste zuhaitzen artean ez ninduten
ikusiko.
Mikrofonoaren bidez elkarrizketa argi eta garbi entzun nuen:
Apa! Berandu zatoz! -Erantzun zion gizon zaharrak.
Ez! Puntuala izan naiz .-Erantzun zion gizon misteriotsuak.
Orduan, bat-batean gurutzearen ondoan aparkaturik zeuden kotxeetako batetik
neska bat korrika atera zen gizon misteriotsuarengana. Zein zen neska hori? Zer
egiten zuen han?
Ainhoa, jarri nire atzean! Ez diot inori utziko zuri kalte egiten. -Esan zuen
gizon misteriotsuak.

Ainhoa gizon misteriotsuaren atzean zegoelarik, gizon zaharra bere pistola hartu
zuen eta Ainho apuntatzen hasi zen.
Eman iezadazu eskatu dizudan paketea, bestela zure emazteari agur esan
beharko diozu. -Mehatxatu zion zaharrak.
Nahi duzuna emango dizut baina ez egin minik Ainhoari -Erantzun zion
gizon misteriotsuak.
Ongi da, baina azkar egin ezazu, oraindik gauza asko egin behar ditut eta. Onartu zuen gizon zaharra
Gizon zaharrari maleta txikia eman ostean, gizon misteriotsua Ainhoarekin batera
beren Mercedes kotxean ihes egin zuen. Zer egingo dute? Nora joango dira?
Nire mugikorra hartu eta taxi bat deitu nuen. Bost-zazpi minutuz itxoiten egon eta
gero, han agertu zen taxia.
Mikrofonoaren GPSa nuenez, banekien nora joan behar nintzen. Beraz, gidariari
helbidea eman eta hara joateko eskatu nion. Behin han egonda, kotxetik jaitsi eta 8
metroko etxe txuri baten aurrean topatu nuen neure burua. Atzeko patiora
gerturatu nintzen, eta han gizon misterotsua eta Ainhoa aurkitu nituen; zer egingo
zuten eztabaidatzen.
Ander zer egingo dugu orain? - Esan zuen Ainhoak
Eta honela erantzun zion gizon misteriotsuak; Anderrek hain zuzen ere:
Poliziari abixatu behar diogu, nahiz eta horrek ni kartzelan bukatzea eragin
dezakeen. Gizon zahar horrek kartzelan bukatu behar du.- Erantzun zion
Anderrek.
-

Momentu horretan ni agertu nintzen.
Kaixo, nik lagundu diezaizueket.- Esan nuen.
Nor zara zu? -Esan zuen Anderrek.
Orain horrek ez du axola. Nik zuri mikrofono bat sorbaldan itsatsi nizun
eta horrekin gizon zahar horren eta zure arteko elkarrizketa guztiak grabatuta
dauzkat. -Esan nuen
Beno, goazen poliziarengana eta kontatuko diogu zer gertatu den. Hala
nola, orain frogak baditugu poliziak guri sinesteko.
Kotxea hartu genuen eta polizia-komisariara joan ginen gertatutakoa kontatzera.
Han ordu eta erdi egon eta gero, historia kontatzen bukatu genuen. Polizia aho
zabalik gelditu zen, baina azkenean gure istorioa sinetsi zuen. Are gehiago, poliziakomisariatik irteten ginen bitartean, polizia-auto batetik eskuburdinak jarrita zituen
atxilotu bat sarrerara gerturatzen ikusi genuen. Gizon zaharra zen.

Jon Mena Moreno/ D kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Bukaera onik gabe
Nekatuta nago hainbeste sardina-lata jateaz. Jaten dudan guztia kontserba-latak
dira: sardinak latan, ilarrak latan, txitxirioak latan, dilistak latan, anana latan…
Latekin amesgaiztoak izan ditut. Egia esanda, barazki “freskoak” ez dira hobeak,
baratze hidroponiko hauetan hazitako guztiak ez du zaporerik. Dagoeneko ahaztu
zait zer zapore duen marrubi on batek edo txorizo eta guzti prestatutako dilista
plater on batek. Ez dakit zer emango ote nukeen hori jateagatik… Beno, behintzat
jatekoa badaukat, ez beste batzuek bezala. Batzuetan gustatzen zait imaginatzea zer
sentituko nukeen txokolate-ontza bat jatean. Orain dela egun batzuk bukatu zen
azken txokolate-barra; egia esan, egunak urte bilakatu dira. Dagoeneko ez da ezer
gozoa geratzen despentsan. Zer pena, ezta? Jaten gozatzen denarekin… Zenbat
gozatzen nuen jaten ... Izan ere, jateak edonor pozten du, baina txokolatea izan
beharrean sardina-lata ahoratzea tokatzen bada, ba beno, ez du poz handirik
sortzen.
Hemen intimitate asko ez duzu edukiko, jende asko bizi gara hemen, dena
partekatzen dugu gure artean. Denok elkar ondo ezagutzen dugu, ez dago beste
aukerarik. Hasieran denekin eztabaidatzen nuen, “dutxa hori nik hartu dut”, “ez
ukitu nire gauzak”, “utzi intimitate pixka bat, mesedez”... Baina azkenean
konturatzen zara ez duela merezi. Logela bakoitzean 30 pertsona bizi gara. Ez dakit
zehazki zenbat logela dauden guztira, baina asko daudela badakit. Hizki eta zenbaki
batekin sailkatzen dira eta nire logela E4 da. Literetan egiten dugu lo, eta koltxoiak
ez dira beste mundukoak. Nire ohea faltan botatzen dut gauero.
Argitzen gaituen argi bakarra artifiziala da, ia dena bezala. Ez dugu eguzkiaren
argirik, lurretik kilometro batera murgilduta gaude eta. Hemen behean ez dira
urtaroak existitzen. Udaberri batean bizi gara beti, nahiz eta klimarik ez egon. Ez
dut euria aspalditik ikusten. Barregarria da, lehen gorroto nuen euria eta orain,
berriz, faltan botatzen dut, a zer gauzak. Denek banpiroak dirudite; ez digu
eguzkiak ematen, beraz, paretak baino txuriago gaude.
Babeslekuan denok zeregin bat dugu, eta batzuetan aldatu egiten da: janaria
prestatu, baratzean lagundu, komunak garbitu, arropa garbitu… Baina pertsona
batzuek, zeregin batean espezializatuak daudenek, adibidez, erizainek, biologoek,
psikologoek, nekazariek etab, lanpostu finko bat daukate. Adibidez, nik neuk.
Irakaslea naiz, gazteei hezkuntza ziurtatzen diet. Hemen behean gaudenetik
hezkuntza-sistema pixka bat aldatu da. Dagoeneko gazteek ez dute ikasten
aditzaren subjuntiborik edo XV. mendeko historiarik. Ez, Jaurlaritzak adostu zuen
gazteen hezkuntzak biziraupenerako gakoetan oinarritutakoa izan behar zuela; hau
da, bizimodu honetan bizitzeko eta bizirauteko ezinbestekoa den jakintzan
oinarritutakoa. Zer egin sute bat egongo balitz, norbaitek zauri handi bat egingo
balu, eta beno, horrelako kontuak… Bestalde, denok bizi-maila bera dugu, hemen
behean ez dugu dirua erabiltzen, denok berdin elikatzen gara. Era berean, berdin
janzten gara; ia egunero galtza berekin jantzi behar dugu, izan ere, ez zigun

denborarik eman maletak egiteko; azken finean, gerra nuklear batek ez du
abisatzen.
Hasieran bilerak egiten ziren astero, sostengu-talde baten pare. Bilera horiek
lagundu ziguten hemen behean jendea ezagutzen, gure arazoak besteekin
konpartituz, tristura uxatzeko. Jende pila bat joaten zen, babesleku guztia ia. Baina
orain, bost urte pasa dira hemen gaudenetik eta inor ez da joaten.
Hona etorri nintzenetik bost urte pasa dira. Bost urte. Esan nezakeen azkar pasatu
direla, baina gezurretan arituko nintzatekeen. Oso mantso pasa zaizkit bost urte
hauek. Bakarrik iritsi nintzen eta oso beldurtuta, gainera. Lehenengo urtean bi aldiz
saiatu nintzen nire buruaz beste egiten, bakarrik nengoen, nire familia eta lagunak
galdu nituen.

Bost urte lehenago
- Esnatu maitia, ikastolara joateko ordua da-. Leihoak ireki nituen, Mararen ohera
gerturatu nintzen oheko izarak kenduz, bere alboan eseri nintzen eta muxuz bete
nion aurpegia. Bere beso txikiak luzatu zituen nire lepoaren inguruan eta
hankatxoak nire gerriaren bueltan. Ohetik altxatu eta sukaldeko aulki batean eseri
nuen neskatila. Nire eguneko momenturik gustukoena huraxe zen, Mara ikastolara
eramateko esnatu behar nuenean. Egia esan, etxean eta familiarekin nengoen
momentu guztietan oso pozik egoten nintzen. Barregarria iruditzen zitzaidan
ikustea nola poliki-poliki lo geratzen zen zereal katiluaren kontra. Egunean zehar
gutxi ikusten nuen nire alaba, behintzat nahiko nukeena baino gutxiago. Eguneko
zatirik handiena ematen nuen lanean, unibertsitateko irakaslea izatea pentsatzen
nuena baino zailagoa da. Goizean Mara esnatu eta ikastolara eraman ondoren
lanera joaten nintzen, eta etxera arratsaldeko zazpietan itzultzen nintzen. Nire alaba
eta senarrarekin afaltzen nuen behintzat. Marak beti azaltzen zigun zer egin zuen
ikastolan egun horretan, eta Iñakik eta biok arretaz entzuten genion.
- Ama, noiz bueltatuko zara Madriletik?- galdetu zidan Marak lo aurpegiarekin.
- Ostiral honetan seguruenik. Baina lasai, bost egun hauek oso azkar pasatuko
zaizkizu eta ez zara konturatuko joan naizela ere. Aitarekin eta amonarekin egongo
zara eta asko dibertituko zara, ikusiko duzu.- Oraindik ez nintzen joan eta jada bere
hutsunea nabarmentzen hasia nintzen.
Mara ikastolan utzi ondoren Madrilera abiatu nintzen kotxez. Laneko kontuak
zirela eta, egun batzuk pasa behar nituen Madrilen.
Sei ordu eta gero, azkenean Madrileko frontera pasa nuen. Nire hotela bilatzen ari
nintzen, nekatuta, goseak amorratzen. Alcalako atearen albotik pasatzen ari
nintzenean, bat-batean, izugarrizko leherketa entzun nuen. Jarraian hots sarkor luze
bat entzun nuen eta burua bueltaka nuen. Segundo batzuk geroago, nire onera

bueltatu nintzen, kotxetik atera, eta jendea korrika eta builaka ikusi nuen. Ondoren
beste leherketa bat entzun nuen, baina oraingo honetan gertuago. Ikaratuta
nengoen eta konturatu gabe jendearekin batera korrika hasi nintzen, noraezean.
Megafonia bitartez entzun nuen metroko geltokietara jaisteko agindua. Baina ez
nekien non zeuden metroko geltokiak, beraz, jendeari jarraitu nion itsu-itsuan.
Azkenean metroko geltoki bat ikusi nuen eta hara joan nintzen, inoiz ez bezala,
korrika. Jendearen garrasi etsiak entzuten nituen etengabe, eta orduan konturatu
nintzen ni ere garrasika ari nintzela. Iritsi nintzenean, poliziak ikusi nituen jendea
eskaileretan behera gidatzen. Eskailerak jaisten ari nintzen bitartean, ez nituen
koskak ikusten eta seguru nago ia erortzeko zorian egon nintzela. Eskailerak jaitsi
ahala, bi ate handi ikusi nituen pasilloaren alde banatan, eta jendea zeharkatu
nahian. Ezkerrekotik pasa nintzen; hainbeste jende zegoenez, eskuinera joan nahi
izan banu ezin izango nukeen. Korridore moduko bat zen, beheranzko norabidean.
Ametsetan nengoela zirudien, shock egoeran, eta ez nekien nora nindoan ere.
Gutxienez pare bat aldiz estropezu egin nuen ingurukoekin. Bihotzeko taupadak
inoiz baino azkarrago zihoazkidan. Ezin zen korrika egin, baina bai azkar ibili.
Korridorean aurrera egin eta bitan banatzen zen berriz, eta oraingoan ere
ezkerrekotik igaro nintzen. Prozesu hori hamaika aldiz egin genuen, ordu laurden
batez. Denborak aurrera egin ahala, seguruago nengoen amesgaizto bat zela,
korridore haiek amaigabeak baitziren.
Azken korridorearen amaieran ate handi bat zegoen. Hura zeharkatu eta
izugarrizko areto erraldoi batera iritsi ginen. Futbol zelai bateko eserlekuak
bezalakoak zeuden aretoaren lau hormetan. Haietan esertzeko agindu ziguten
polizia batzuek. Jende berria iristen zen aretora etengabe. Nire esertokitik jendea
beldurtuta ikusten nuen, batzuk zaurituta ere bai. Mugikorra hartu nahi izan
nuenean ohartu nintzen kotxean ahaztu nuela, eta ezingo nion inori deitu. Hala
ere, ez nuen uste hemen behean estaldurarik egongo zenik. Ordu erdi eta gero,
jende gehiago ez zetorrenean, norbait mikrofono batekin aretoaren erdian jarri zen,
armadako goiburu bat ematen zuen.
- Kaixo guztioi, sumatzen dut denok dakizuela zer pasatzen ari den. Madril
bonbardatu dute, ez dakigu nork eta zergatik, baina babesleku honetan geratuko
gara dena pasatu arte. Hemen ez dago estaldurarik, beraz, ezingo duzue deirik egin.
Banan-banan deituko zaituztegu erizaindegira etor zaitezten, segurtasuna bermatu
beharra dago. Han bertan zuen datuak bilduko ditugu. Mesedez, lasai egon, hemen
behean arriskuz kanpo gaude, eta gora joatea segurua dela jakin bezain laster igoko
gara. Larri zaurituta daudenak artatuko ditugu lehenengo. -Adierazi zuen gizon
burusoil batek.
Milaka pertsona geunden aretoan bilduta. Nire alboko esertokian nire adinekoa
ematen zuen emakume bat zegoen eserita eta beste alboan, berriz, adineko
emakume bat.

- Nork pentsatuko zuen ate handi horiek hona ekarriko zutela? Norbaitek esan izan
balit, ez nuen sinistuko.- esan zuen lasai zegoela zirudien adineko emakume batek.
- Metro geltokiko eskaileren segidan dauden ateei buruz ari zara?- galdetu nion
galduta.
- Bai. Madrilen bizi izan naiz nire bizitza osoan, eta orain arte inoiz ez direla ireki
ziurta diezazuket.
- Ondo dago jakitea. Ez naiz Madrilekoa, Bilbokoa naiz. Lanagatik etorri naiz.
- Egun desegokia etortzeko.- Esan zuen emakumeak, besaburuak altxatzen zituen
bitartean.
Adineko emakumeak eta biok luze hitz egin genuen. Luisa deitzen zen eta lau
biloba zituen. Haien argazki pila bat erakutsi zizkidan, eta egia esan, horrek lasaitu
ninduen. Bat-batean armadako goiburua agertu zen berriro aretoaren erdialdera eta
adierazi zigun egun batzuk bertan eman beharko genituela hiria erradioaktibitatez
beteta zegoelako, eta Espainia guztia suntsituta zegoelako; beraz, oraingoz ezingo
genuela gure familiarekin kontaktuan jarri, ez baitzekiten Madrildik kanpo onik
ateratakorik ba ote zegoen.
Momentu horretan bertan ia bihotza atera zitzaidan ahotik. Ezin nuen sinistu, ez
nuen sinistu nahi. Bilbo ere suntsitu ote zuten? Nire burua konbentzitu nahi nuen,
Mara eta Iñigo babestuta zeudela pentsatuz.
Pare bat ordu geroago, taldeka jarri eta babeslekua erakutsi ziguten. Erraldoia zen,
ehunka logela, komun eta gela zituen. Neure buruari galdetu nion gertatzen ari zena
egia ala ametsa zen. Ez sinisteko modukoa zen, noiz eraiki zuten leku hura? Eta
nola zegoen hain ondo antolatuta eta banatuta? Bazirudien Madril bonbardatu
baino lehenago, jakin bazekitela. Ezin nuen sinistu gertatzen ari zena; egia esan, ez
nuen sinistu nahi. Hurrengo egunean adierazi zigutenak lur jota utzi ninduen,
ordea. Mundu guztia suntsituta zegoen.

Gaur egun
Gaur egun ez dakigu zer herrialdek bota zituen bonba nuklear haiek, ezta zergatik
ere. Munduan bizirik gelditzen diren pertsona bakarrak ote ginen? Ez dakigu
egunen batean babeslekutik atera ahalko garen edo gure bizitza osoa hemen
emango dugun. Amesgaizto honen okerrena da ez dakidala nire alaba bizirik
dagoen ala ez, baina nire baitan uste dut bizirik dagoela. Hori da goizean jaikitzeko
dudan arrazoi bakarra. Ezinean nagoenean, alaba ekartzen dut gogora eta aurrera
jarraitzeko indarra ematen dit. Egunen batean, noiz ez dakit, baina berarekin
elkartuko naizela ziur nago.

Carla Magno Carrion/ E kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA

Amets gaiztoa
Sagarrari kosk egin eta…
Dena beltz-beltza dago nire inguruan, ezin dut ezer ikusi, begiak itxiak ditut, ezin
ditut ireki, zer da hau?
Garrasi egin nahi dut, baina ezin. Buruan kolpe bat sentitzen dut, lurrera erortzean
emandakoa ziurrenik.
Nire azpiko lurra bustia dago, eta nirekin zegoen emakumearen urratsak urruntzen
ari dira orain.
AI AMA! Emakume horrek emandako sagarrari hozka egin eta gero erori naiz,
bere errua izan da! Agian… sagarra hori pozoinduta zegoen, bai, hori izan behar
da. Baina orain, zer egingo dut? Ezin naiz mugitu, ezin dut ezer egin!
--ZER EGITEN ARI DA EMAKUME HORI LURREAN? Entzuten dut. Bai,
azkenean ikusi naute! Laguntza, laguntza! Ez dakit zergatik saiatzen naizen
oihukatzen, ezin dut eta. Pausoak entzuten ditut, asko dira, baina ez dira pertsona
handienak, sumatzen dut. Garrasiak ere ugariak dira, ezin dut ezer ulertu, norbait
zerbait proposatzen ari dela uste dut, baina ez dakit zehazki zer. Bat-batean esku
batzuk sentitzen ditut nire gorputzean, hamalau esku edo… Lurretik altxatzen
naute. Nire soinekoa bustia dago lurraren hezetasuna dela eta, eta nire soinekora
itsatsita gelditzen da, hotzikara eragiten dit, baina bueno, ez da nire kezkarik
handiena, egia esan. Ez dakit nora eramaten nauten, aldapa batean behera dela ziur,
nire gorputza buruz bera dagoelako ia-ia, baina ez dut uste herririk ezagutzen
dudanik nengoen tokitik gertu. Beldurra dut, nortzuk izango dira izaki misteriotsu
hauek?
Denbora luzez hainbat izakiren eskuetan mugitua izan eta gero gelditu egiten dira.
Ura entzuten dut, ibai baten ondoan egongo banintz bezala. Uretara botako al
naute? Ez mesedez ez! Oso gaztea naiz hiltzeko, 22 urte ditut bakarrik! Ez dut
honelakorik merezi… Lurrean uzten naute. Hemengo lurra leunagoa da, hostoz
egindako ohe bat bezala. Tenperatura ere beroagoa da, nire soinekoa lehortzen
hasia da. Nire ingurua ikustea gustatuko litzaidake, baina nire begiak itxiak daude
oraindik.
ZER EGINGO DUGU ORAIN? Ahots bat entzuten dut.
EZ DAKIT, BAINA NESKA HILDA DAGOELA USTE DUT. Beste ahots bat.
EZINEZKOA DA HORI! OSO GAZTEA DA, ETA BERE ITXURAK EZ DU
GAIXOARENA EMATEN. Hirugarren ahots bat entzuten dut.
BAI, EGIA DA, BAINA EZ DA MUGITZEN. Beste batek. Zenbat pertsona
egongo dira toki honetan?
BERE BIHOTZ TAUPADAK BEGIRATUKO DITUT.

Hori da, hori da, ideia ona. Nire bihotza martxan dagoela ikustean jakingo dute
bizirik nagoela, eta agian, zorte pixka batekin pozoinduta nagoela ere jakingo dute!
Hau bai zortea!
Norbaiten hatzak nire lepoan sentitzen ditut, eta denbora batez nire lepoan
mantentzen ditu, hau esaten duen arte:
EZ DU ARNASARIK HARTZEN! HILDA DAGO!
Ez da posible, hori gezurra izan behar da, bestela, nola da posible nire
zentzumenak lanean jarraitzea?
Eta orain zer? Bizirik nagoela jakingo balute, ez ninduketen lurperatuko, baina
orain…
ETA ZER EGINGO EGINGO DUGU GORPUAREKIN? NIK EZ DUT
HILDAKO BAT NIRE ETXEAN EDUKI NAHI, ZE NAZKA! Bere etxean?
Norbaiten etxean nagoela esan nahi du horrek? Orain ulertzen ditut giroaren
epeltasuna eta zoruaren leuntasuna.
IBAIRA BOTA BEHARKO GENUKE, ERRAZA DA ETA EZ DUGU
ESFORTZU HANDIRIK EGIN BEHAR GORPUA BISTATIK KENTZEKO.
Ez ez ez, mesedez. Hori ez!
EZ ESAN TONTAKERIRIK MUTIL! ZE ZATARRA ZAREN BATZUETAN,
BENETAN. Ufa, gertu ibili naiz uretan itota hiltzetik. Pentsatzeak bakarrik oiloipurdia jarri dit. Zorabiatzeko zorian nago. Ai ama, zer txorakeria esan dudana!
Zorabiatua nago jada.
EGIN DIEZAIOGUN EHORZKETA POLIT BAT!
BAI, BAI, BAI! Denek batera, zer zoramena. Gutxienez, badirudi zertxobait
gehiago iraungo dudala lurrean, entierroa prestatzeko denbora beharko dute eta.
Ez dakit zer ordu den, ezta zer egun den ere. Suposatzen dut gaua dela. Ez da ezer
entzuten etxe barruan, nire hostoz egindako ohea berdin berdin jarraitzen du eta
mugituezin nago oraindik. Itxoitea besterik ez dut, zoritxarrez.
Emakume hori inoiz ikusia dut, bere aurpegia ezaguna egiten zait, ziur nago. Baina
nondik? Hauxe bai buruhaustea… Bai! Gogoan dut! Lehengo egunean egunkariko
iragarki batean ikusi nuen emakume bat edabe magikoak saltzen zituenak diru
truke. Baina bere itxura ez zen guztiz lehengo emakumearen berdina, esango nuke
iragarkiko emakumea gazteago eta galantagoa zela… Ez da posible, ez dut sinisten,
ez dut ulertzen nola ez naizen lehenago konturatu… Edabe magikoek ere gaztetu
egin dezakete! Noski! Emakume horrek edabe magiko bat hartu zuen, pozoia jarri
zion nire sagarrari, eta bere adindun itxurarekin konbentzitu egin ninduen sagarra
jan nezan. Baina zergatik?

EA BA, NOLA PRESTATUKO DUGU EHORZKETA? Ahots grabe batek
ustekabean harrapatu eta ikaratu egiten nau.
EZ DAKIT, NIK EZ NUKE EZER BEREZIRIK EGINGO, ZULO BAT
EGIN ETA HOR BERTAN UZTEN DUGU EDO? Ibaira botatzea proposatu
zuen berberak erantzuten du.
TONTOR, IXO ZAITEZ BEHINGOZ! Hara! Zakar erantzuten duen horren
izena Tontor da… interesgarria benetan. Dirudienez bere izaerak mundu guztia
zapuzten du, baita ni ere!
LASAITU ZAITEZ MENDI, TXANTXETAN ARI NINTZEN ETA.
TIRA, UTZ DITZAGUN ZURE ZAKARKERIAK ALDE BATERA ETA
PENTSA DEZAGUN EHORZKETAREN PRESTAKETAN.
NI LOREEN BILA JOAN NINTEKE HARANEKIN BATERA ETA
ZUHAITZEK OTORDUA PRESTA ZEZAKEEN. Diotso lehen inoiz
entzundako ahots ezti batek. Konturatu berria naiz izaki edo gizaki hauen izenek
naturarekin zerikusia dutela, jakin nahiko nuke ea kointzidentzia hutsa den edo
benetan beste arrazoi batengatik dituzten denek izen horiek.
IDEIA BIKAINA, BAI JAUNA! NI LAGUNTZEKO PREST GAINERA!
EA BA, HAS GAITEZEN!
Norbera bere kontura jarri da, edo hori esango nuke nik bat-bateko zurrunbiloa
entzuten baita. Suposatzen dut ehorzketa bat prestatzea ez dela lan erraza izango
eta ondorioz, denbora nahikoa izango dut madarikazio honetatik askatu ahal
izateko, espero dut. Baina nola egingo dut nik hori? Heziketa aproposa eduki dut
bai, baina ez dit inork irakatsi madarikazioei buruz! Eta gutxi balitz, ez dut inoren
laguntza, ez baita nire inguruko inor nire egoeraren berri! Hau zoritxarra nirea…
Lo gelditu naiz eta ez dakit zenbat denbora iraun duen nire lo-kuluxkak. Agian gaua
igaro da jada, edo agian nire ehorzketarako prest daude, nork daki. Zaila da nire
egoeran ezertaz konturatzea. Gutxienez, lo nengoen bitartean behin irakurritako
liburu baten inguruan amets egin dut. Liburu horren izena “Ipotx jauzkaria” da.
Bertan gaztelu batean entzerratutako urre ile koloreko neskatila azaltzen da. Egun
batean, Ipotx Jauzkaria bere leiho ondoan agertu eta zera esaten dio; Dorre honetatik
atera nahi baduzu, nire izena asmatu beharko duzu, baina kontuz, bi egun dituzu. Neskatila,
jakina, era guztitako izenak esaten hasi zen baina ez zuen zorterik izan. Azkenean,
bigarren egunaren ilunabarra baino lehen asmatzea lortu zuen: Ipotx Jauzkari duzu
izena ezta? Beti saltoka eta saltoka, ez dago beste izen hoberik zuretzat.
Eta neskatxa dorretik poz-pozik atera zen.
Zergatik izan ote dut amets hau? Agian nire madarikazioarekin zerikusia du! Bai,
izan liteke! Istorio honek nire egoera islatzen du; neskatila dorrean entzerratuta
dago Ipotx Jauzkariak sortutako madarikazioarengatik. Ni ere entzerratuta nago,
nire gorputzean, eta sorgin batek madarikatu nau, beraz, ipuinaren hariari jarraituz,
sorginak baldintza bat jarri behar izan zuen. Hori bai, badakit sorginak zerbait

murmuratu zuela sagarrari kosk egiten nion bitartean, baina ez dakit zehazki zer,
momentuko zorabioak ez ninduen argi entzuten utzi.
Esango nuke… bai, esango nuke mendia aipatu zuela eta txikia hitza ere bai. Mendi
txikia? Ez, zerbait gehiago esan zuen, ziur nago. Uste dut zenbakiren bat edo bai
esan zuela… Bai! Gogoan dut! Zazpi zenbakia zen. “Zazpi mendi txikiak”, zer esan
nahi du horrek? Ez dut ulertzen, ez du zentzurik. Bizi garen tokian ez dago 3000
metro baino gutxiagoko mendirik, ezinezkoa da beraz 7 mendi txikiren izenak
ematea… Beste aukeraren bat egon behar da, hitzak tokiz aldatuz edo. Ea ba…
Hara! Mendiko 7 txikiak. Horrek ere zentzua eduki zezakeen, baina horren
esanahia ez dakit momentuz.
LOREAK PREST!
JANARIA PREST!
Prestaketak bukatzear daudela esan nahi du horrek, ez mesedez, oraindik ez dut
madarikazioaren aurkako biderik aurkitu, denbora behar dut!
Pauso batzuk entzuten ditut nire norabidean. Geroz eta gertuago daude. Nire bila
datoz, ziur nago.
NORK LAGUNDUKO GAITU? HARKAITZ ETORRI ZAITEZ, ZU
BAITZARA INDARTSUENA HEMEN.
BAI NOSKI, MUTIL!
Nire inguruan jarri direla sumatzen dut. Haien arnasa entzun dezaket eta bat-batean
kiratsa sartzen da nire sudurretik. Esku batzuk sentitzen ditut nire bizkar eta
izterretan, lehengoan bezala. Poliki-poliki lurretik goratzen naute, kontu
handiarekin, ni erortzen uztearen beldur. Pausoz pauso, erritmo lasaian, aurreratuz
goaz. Denbora gutxian lore usain duen gainazal bigun batean lagatzen naute.
Usainak hain dira gozoak, freskagarriak, atseginak… loreak parez pare ikus
ditzazkedala sentitzen dudala eta guzti. Baina ez. Hemen jarraitzen dut, begi
itxiekin, nire ingurua ukimeneraren eta entzumenaren bidez interpretatzen.
Orduan, ahots ozen bat hitz egiten hasten da. HEMEN BILDU GARA,
TONTOR, HARKAITZ, HARAN, ZUHAITZ, MENDI, IBAI ETA HARRI
NEXKATXA HONI AGUR ESATEKO BEHINGOZ. Tontor, Harkaitz, Haran,
Zuhaitz, Mendi, Ibai eta Harri… Nire kalkuloak zuzenak badira guztira 7 dira nire
ehorzketan lanean aritu direnak. Zer izen politak gainera, denek zerikusia dute
naturarekin…
BERAZ, EZ DAGO INOR HEMEN ZERBAIT ESAN NAHI DUENIK
EZTA?
Ez da posible. Zazpi izen! Zazpi izenak horiek dira! Sorginak mendiko zazpi txikiak
esatean, izaki hauei buruz ari zen! Ez da posible, ez da posible. Hau poza!

Azkenean salbatu egingo naiz, bakarrik beraien izenak esan eta nire zoritxarra
bukatu egingo da!
BAI, NI!
NOR ZARA ZU?
NI LUR HAUETAKO PRINTZEA NAIZ, ETA EMAKUME PANPOX HAU
NIRE MUSU BATEZ BERE LO AMAIGABETIK ATERAKO DUT!
ZU BURUTIK JOTA ZAUDE EZTA?
KONTUZ ESATEN DUZUNAREKIN ÑIMIÑO HALAKO HORI.
Mendiko 7 txikien izenak Tontor, Harkaitz, Haran, Zuhaitz, Mendi, Ibai eta Harri
dira.
Begiak ireki, eta ikusten dudan lehena gizon heldu baten ezpain zaindugabeak dira.
Mugitzeko aukera izan baino lehen bere ezpainak nireak ukitzen dituzte. Nire
bizitzako momenturik nazkagarriena, dudarik gabe. Azkenean nire besoek
erreakzionatu eta printze izeneko hori erditik kentzen dute.
ZERTAN ARI ZARELA USTE DUZU?
ZU SALBATZEN ARI NINTZEN, ETA BEGIRA, LORTU EGIN DUT
AZKENEAN!
GEZURTI HALAKOA! NI ESNA NENGOEN ZU MUSUKATZEN HASI
BAINO LEHEN!
EZ! NIK SALBATU ZAITUT LO AMAIGABE HORRETATIK!
EZETZ DIOT!
ETA NIK BAIETZ! AZKEN FINEAN NI PRINTZEA NAIZ ETA BETI
IZANGO DUT ARRAZOIA HEMEN. ORAIN, ESKERRAK EMATEKO,
NIREKIN EZKONDU BEHARKO ZARA.
ZORATUTA ZAUDE!
Nazkatuta nauka gizon honek, ez du ikusten nik dudala arrazoia eta bakarrik nik
jakin dezakedala ea lo nintzen ala ez? Gainera, zer uste du, aurkitzen duen
emakume oro musukatzeko eskubidea duela? Alde egin behar dut hemendik
segituan, bestela okerrerantz joko du eta ez nago gizon ergel bat jasateko prest.
Lorez egindako ohe politetik altxa eta korrika hasten naiz, mendiko 7 txikitxoei
eskerrak oihuka ematen dizkiedan bitartean.
Eta basoan barrena korrika jarraitzen dut, nire oinek gelditzeko eskatzen didaten
arte.

June Boronat Arrillaga/ F kategorian, Ipuina atalean, IRABAZLEA
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Egizu hegan!

Bazen behin neska bat pentsamenduetan murgilduta bizi zena. Etengabe
pentsatzen zuen: loreen kolorean, ematen zuen pauso kopuruan…
Zoritxarrez, lagunak galdu zituen, jaramonik egiten ez zielako. Etxean ere
gauzak ez zeuden ongi: amak beti izarrei begira egoten zela esaten zion.
Ondorioz, burutazio tristeak izaten hasi zen.
Neskatila erotuta zegoela pentsatzen zuen jendeak, baina ez, bizitzari
zentzua bilatzeko pentsatzen zuen.
Izarrei begira aritzen zela eta, neskak zerura egin nahi zuen salto, han
bizitza hobea izango zuelakoan.
Mendira joan zen: soka batekin zabu bat egin eta mendiaren ertzean jarri
zuen. Gogor bultzatu eta hegan egin zuen zerura, izarretara.
Orain, amaren aingeru gustukoena da.

Leire Abedul Cano/ D kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Zer ote da?

Logelako atea ireki eta korridore ilunera atera nintzen. Han,
urrutian, leiho bat zegoen, irekita; bertatik argi gutxi sartzen
zen. Hezetasuna besterik ez nuen somatzen. Bat-batean, hots
bat entzun eta itzal bat gerturatzen ari zitzaidala konturatu
nintzen. Geroz eta ilunago zegoen dena eta soinu arraroak
entzuten ziren. Nik ez nekien zer egin: oihukatu, korrika egin
edo geldirik gelditu. Urduri jarri eta, azkenean, korrika hasi
nintzen, baina itzal hura geroz eta azkarrago mugitzen zen.
Harrapatuko ninduela ikustean, korrika egiteari utzi, eta nire
burua babesteko makurtu egin nintzen, besoak buru gainera
eramanez. Itzalak zeharkatu ninduen eta bihotza izoztu zidan.
Ordutik estatua bat naiz.

Alazne Martinez Perez/ D kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Komuneko laztanak

Udazkeneko arratsalde tentel hortan aurkitzen ginen. Biok,
bera eta ni. Pix kiratsa soma genezakeen gure komunetik.
Institutuko komun hauek beti usain gogaikarria dute eta
edozein soinu bozgorailu batetik ateratakoa zirudien. Isiltasuna,
hori behar genuen. Inork ez zuen jakin behar hor aurkitzen
ginela, bestela ziur bizkor batean guztiei esan behar baitzien.
Orduan isiltasuna soma genezakenean, laztan bat eskatzeko
balorea izan nuen. Nire eskuaz lagunduz bere fereka ipurdian
nabaritu nuen. Inoiz jaso dudan ferekarik gustokoena izan zen.
Horregatik egun hartatik aurrera komuneko paper hori
erabilzen dut, beste batzuekin kaka egiterakoan ipurzuloa beti
lehor geratzen zitzaidalako.

Oier Aresti Perez/ E kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Edalontzi bat eskuetan
Oier triste dago, begiradan nabaritzen diot. Badakit nirekin
jolastu nahi duela, eta nik berarekin, baina Amatxori ez zaio
gustatzen ni Oierrekin ibiltzea.
Nire kotxeekin ari da jolasean.
Zergatik zaude nirekin haserre? - malkoak ditu begietan,
baina ezin diot erantzun, Amatxok entzuten banau… Horrela
gutxienez nirekin dago. - Mesedez erantzun, zure laguna izan
nahi dut.
-

Ezin dut, badakizu.

Negarrez hasi da orduan, baina ezin dut ezer egin. Ama nire
gelan sartu da, egunero bezala, edalontzi bat eskuan duela.
Niregana gerturatu da, eta Oierri inongo jaramonik egin gabe,
edalontzia eman eta bi pastilla eskuan jarri dizkit.
Tori bihotza, gaurko biak - Oierrek negarrez jarraitu
arren, hari begiratu ere egin gabe nik pastillak irentsi arte
itxaron du.
Eta orduan isildu dira negarrak.
Buelta eman dut; bakarrik nago. Egunero bezala, edalontzi bat
eskuan dudala.

Lore Lasa Elosegi/ F kategorian, Mikroipuina atalean, IRABAZLEA

Sarituen zerrenda
Mota
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Izenburua
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Bertsoa

C REKONDO ALBERRO, MADDI

GIZA ESKUBIDEAK

La Salle Donostia

Bertsoa

C ARTOLA ZURIARRAIN, ASIER

TEKNOLOGIA

Santo Tomas Lizeoa

Bertsoa

D LEGORBURU ARRIETA, LEXURI INAUTERIAK

Arantzazuko Ama BHI

Bertsoa

E IPARRAGIRRE GONZALEZ, ANE HAIBAT MUNDU INTIMO

Arantzazuko Ama BHI

Bertsoa

E SAN MIGUEL UGARTE, NAROA

KONFINAMENDUA

Arantzazuko Ama BHI

Ipuina

B LARRETA DORRONSORO,
GORKA

ASTRONAUTA IZAN NAHI ZUEN Santo Tomas Lizeoa
MUTILA

Ipuina

B ESNAL AIZPURUA, MALEN

ESZENATOKI MAGIKOA

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

C PEN& A MANCHADO, DENIS

CORONAVIRUS HIZKIAK

La Salle San Luis

Ipuina

D MENA MORENO, JON

GASTEIZKO AMARIKA PLAZAKO La Salle San Luis
GIZON MISTERIOTSUA

Ipuina

E MAGNO CARRION, CARLA

BUKAERA ONIK GABE

Arantzazuko Ama BHI

Ipuina

F BORONAT ARRILLAGA, JUNE

AMETS GAIZTOA

Santo Tomas Lizeoa

Komikia

B FERNANDEZ IRAZOLA, JOSU

MUNDU ZIKIN& A

Axular Lizeoa

Komikia

C SOROA CHUNG SANG, KATIXA LI PORRU-ZUHAITZA

Axular Lizeoa

Komikia

D PAQUICO COLOMA, ZIHARA

MAITASUN ISTORIOA

Arantzazuko Ama BHI

Komikia

D AUSIN SARASUA, AMAIA

NIRE MUTIL LAGUNA

Zurriola Ikastola

Komikia

E IRAZUSTA GARMENDIA, IZAR

ZER ARRAIO !

Arantzazuko Ama BHI

Komikia

E OSKOZ EGIGUREN, IRATI

BURBUILATXOAN

Arantzazuko Ama BHI

Mikroip.

D ABEDUL CANO, LEIRE

EGIZU HEGAN !

Herri Ametsa Ikastola

Mikroip.

D MARTINEZ PEREZ, ALAZNE

ZER OTE DA ?

Herri Ametsa Ikastola

Mikroip.

E ARESTI PEREZ, OIER

KOMUNEKO LAZTANAK

Zubiri-Manteo BHI

Mikroip.

F LASA ELOSEGI, LORE

EDALONTZI BAT ESKUETAN

Zurriola Ikastola

Olerkia

C BUENO IRASTORZA, JULEN

OLERKIA

Zurriola Ikastola

Olerkia

E ITURRIOZ REZOLA, MAITANE

BARKAIDAZU

Santo Tomas Lizeoa

Web
komikia

F UBARRETXENA TRUEBA,
ANDER
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Aipatuen zerrenda (1)
Mota

K

Egilea

Izenburua

Ikastetxea

Bertsoa C

BEOBIDE FRIAS, MALEN

MAGOAK

Zurriola Ikastola

Bertsoa C

ANZA ZALAKAIN, MADDI

KONKISTADOREA

Zurriola Ikastola

Bertsoa C

ARRAZOLA ETXEZARRETA, IZARO IKASTOLA

Zurriola Ikastola

Bertsoa C

GONI BADIOLA, ANE

KUTSADURA

Zurriola Ikastola

Bertsoa D BARRIOS ZIPITRIA, MARKEL

2020 ETA BIRUSA

Santo Tomas Lizeoa

Bertsoa F

HERRITIK HIRIRA

Zurriola Ikastola

URKIZAR CALVINO, XABIER

Ipuina

B MARTINEZ MENDIKUTE, MARINA MAITASUNAREN LOREA

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

C

SANZ ARTETXE, JON

Axular Lizeoa

Ipuina

C

Ipuina

URKIOLA LANDA, NAIA

ZORTE TXARRAREKIN BIZI
DEN BATEN EGUNKARIA
RENFEKO ESTAZIOA

Ikasbide Ikastola

C

CATALAN MARTINEZ, AMEZTI

OLENTZERO GALDU DA

Ntra. Sra. Aranzazu

Ipuina

C

SAINZ ELORZA, IZARO

AGUR BERO BAT

Orixe Ikastola

Ipuina

C

ELIZALDE IZAGIRRE, LAIDA

ETXE MISTERIOTSUA

Orixe Ikastola

Ipuina

C

LARRETA DORRONSORO, ELENE

ATERKI HEGALARIA

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

C

ALDUNTZIN SUSPERREGI,JON

LAGUNTZAILE EZKUTUA

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

D ELIZEGI AGIRRE,GARTXOT

LAPURRETA

Arantzazuko Ama BHI

Ipuina

D GARCIA URBIZU,NEREA

AMETS BITXIAK

Arantzazuko Ama BHI

Ipuina

D MORALEDA CASTRO, LUKA

ALDAKETA

La Salle San Luis Ikastetxea

Ipuina

D ZABALA VICENTE, KATIXA

ELENA ETA BERE LAGUNAK Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

D BARCINA RUIZ, GARAZI

ZAKUR GALDUA

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

E

ZAMAKOLA ETXEBERRIA, ERIKA

NIRE ORDUA

Arantzazuko Ama BHI

Ipuina

E

OTAEGI ARRATIBEL,BENAT

Arantzazuko Ama BHI

Ipuina

E

IRURETA GERENO, JUNE

HAMABIAK ETA BITAKO
ORDULARIA
IKARA

Arantzazuko Ama BHI

Ipuina

E

BERGUA MATEO, IRAIA

BEGIAK IREKI

Axular Lizeoa

Ipuina

E

DIEZ HERTAT, INDIRA

AROTZAREN ESKUAK

La Salle San Luis Ikastetxea

Ipuina

F

BARCINA RUIZ, BENAT

Santo Tomas Lizeoa

Ipuina

F

FERNANDEZ JACA, ESTITXU

HAIZEAK DARAMATZAN
EGUNAK
NAHASTEA

Santo Tomas Lizeoa

Aipatuen zerrenda (2)
Mota

K

Egilea

Izenburua

Ikastetxea

Komikia B

CABALLERO MATILLLA, ELAIA

NESKATILA AUSARTA

Herri Ametsa Ikastola

Komikia B

SANTIAGO SANCHEZ, ANDER

Herri Ametsa Ikastola

Komikia C

MATYAS LARRANAGA, AMAIA

PEPE ETA ZERO:
EXPLORADOREAK
SUSU DRAGOIA

Axular Lizeoa

Komikia C

ESCUDERO REDONDO, UXUE

KONFINAMENDUA

Herri Ametsa Ikastola

Komikia C

ALZUARAN ETXABE, NAIA

NASHA

Santo Tomas Lizeoa

Komikia C

IRAETA URIA,EKAI

BANPIROTXOA

Zurriola Ikastola

Komikia C

TORRES COSTAS, OIER

AMA ESPABILATU

Zurriola Ikastola

Komikia D

VLADU, ERIC-ANDREI

EGUN EZ HAIN POLITA

Arantzazuko Ama BHI

Komikia D

MARTIN RUIZ, JANIRE

HASERRE EDO SUTAN ?

Donostiako Salesiarrak

Komikia D

DURAN CEPEDA, OIER

MOZORRO FESTA

Ntra. Sra. Aranzazu

Komikia E

OYARBIDE MUGUERZA, NAIARA SUPER LILIREN ABENTURAK Arantzazuko Ama BHI

Komikia E

PERFEKTU

Herri Ametsa Ikastola

Mikroip. D

DE BOURTHOUMIEU
GONZALEZ, ONINTZA
CIVANTOS ETXENIKE,MAYA

ERLOJU MISTERIOTSUA

Herri Ametsa Ikastola

Mikroip. D

ARRONIZ BURGOS, UNAX

ASTRONAUTA

Herri Ametsa Ikastola

Mikroip. E

OSKOZ EGIGUREN, IRATI

EZJAKINEN EGUNA

Arantzazuko Ama BHI

Mikroip. E

BEREZIARTUA ORMAZABAL,
CARLOTA

AKABO

Axular Lizeoa

Mikroip. E

CASCANTE AIZPURU, MIKEL

KONZIENTZIE

Axular Lizeoa

Mikroip. E

MORALES AVILA, ALANA

AMETSA

Lauaizeta Ikastola BHI

Mikroip. E

BUENO MARTIN, NAHIA

EZEZAGUNA

Lauaizeta Ikastola BHI

Mikroip. F

SILVA LUCAS, UNAI

NOLA DAKIZU ?

La Salle Donostia Ikastetxea

Mikroip. F

ARAMBURU SARRIA, LOREA

ITSASOARI ERREGUTUZ

San Inazio-Jesuitak

Olerkia

C

PENALBA CAMPOS, IKER

KOLOREEKIN JOLASTEN

Zurriola Ikastola

Olerkia

C

REDONDO OLAZABAL, OIER

IKASTOLAN

Zurriola Ikastola

Olerkia

D

MADARIAGA HUEGUN, ITSASO

2020. URTEA

Zubiri-Manteo BHI

Olerkia

E

GARCIA URBIZU, AINHOA

AMETSAK

Arantzazuko Ama BHI

Olerkia

F

ETURA MENDIZABAL, NAGORE

NIRE BARNEKO MUNSTROA

Zurriola Ikastola

ANSA TAMES, ANDER

ARAZO EKONOMIKOAK

Zurriola Ikastola

Web
F
komikia

32. edizioan
parte hartu duten ikastetxeen zerrenda
Aiete Ikastetxea
Aitor Ikastola
Altza BHI
Altza Herri Ikastetxea
Amara Berri Ikastetxea
Antigua-Luberri BHI
Arantzazuko Ama BHI
Axular Lizeoa
Donostiako Salesiarrak
Herri Ametsa Ikastola
Ikasbide Ikastola
Intxaurrondo Hegoa Ikastetxea
Jakintza Ikastola
La Salle Donostia Ikastetxea
La Salle San Luis Ikastetxea
Lauaizeta Ikastola BHI
Ntra. Sra. Aranzazu Ikastetxea
Orixe Ikastola
Mundaiz Ikastetxea
San Inazio-Jesuitak Ikastetxea
Santo Tomas Lizeoa
Usandizaga-Peñaflorida BHI
Zubiri-Manteo BHI
Zuhaizti Ikastetxea
Zurriola Ikastola

