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IPUlNAK ETA BERTSOAK

Egoitza, Bilbo, 1995-02-24

Mahaiburuan eseri dira: Jean Haritschelhar, euskaltzainburua; E. Knorr, idazkaria;
Daniel Soloaga, Bilbao Bizkaia Kutxako arduraduna; Xabier Altzibar, epaimahaikidea;
Juan Luis Goikoetxea, euskaltzain urgazlea eta iazko sarituriko Iiburuaren prestatzaile,
zuzentzaile eta aurkezlea.

Aretoan aurkitzen dira: Juan Mari Lekuona, buruordea; Jose Antonio Arana Mar
tija, diruzaina; Pierre Charritton, Jean-Louis Davant, Xabier Diharce "Iratzeder" Patxi
Goenaga, Alfonso Irigoien, Xabier Kintana, Emile Larre, Befiat Oihartzabal, Txomin
Peillen eta Luis Villasante, euskaltzainak; Gotzon Aurrekoetxea, Ricardo Badiola, Juan
Angel Etxebarria, Xalbador Garmendia, Jose Maria Larrarte, Jose Luis Lizundia, Abel
Muniategi, Jesus Oleaga, Patxi Uribarren eta Juan Jose Zearreta euskaltzain urgazleak;
Pello Telleria, Euskaltzaindiko eragile teknikaria; Roman Berriozabal, Eusko Jaurlari
tzako Bizkaian Kultura ordezkaria; zenbait kazetari, sarituen senitarteko eta abar.

Endrike Knorr, idazkariak Xabier Altzibarri eman dio hitza, zeinek aurtengo sari
tuen meritu eta aipamen nagusiak egiten dituen.

Ondoren, Juan Luis Goikoetxeak 1993.urtean sari tu liburukiaren aurkezpena egiten
du, hots, 1puinak eta Bertsoak, 1993. Juan Luisek zera azpimarratu du bereziki Merche
Olabe irudigilearen lan bikaina. Bestalde zera adierazi du, alegia, izandako partaidetza,
aurkezturiko lanen goi maila, egileen irudimena eta gaurkotasuna. Honez gain, hemen
dik aurrera Bilbao Bizkaia Kutxak eta Euskaltzaindiak antolaturiko sariketa honetan
partaidetza haundiagoa izanen delakoan, amaiera egin dio aurkezpenari. Amaitzeko, es
kerrak eman dizkie bai Bilbao Bizkaia Kutxari eta bai Euskaltzaindiari egindako aha
legin eta diru-zabaltasunarengatik.

Jarraian, Xabier Altzibarrek epaimahaiaren erabakia irakurtzen du, banan-banan sa
rituak urreratzen direlarik eta mahaiburukoen eskuetatk sariak jaso.

Azkenik, Euskaltzainburuak esker oneko berbak esaten ditu Bilbao Bizkai Kutxa
eskertuz eta idazle gazteen merituak azpimarraturik.

J.L. Lizundia,
idazkariordea

Ricardo Badiola Uriarte,
argitalpen eragilea
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R.M. Azkue gazteentzako sariketako epaimahaiak, X. Altzibar, liiaki Bernaola eta
loan Otaegi-k osatua, erabaki hauek hartu ditu:

I. "B" mailako olerkian ondoko lanak sari tu dira:

I. Saria: "Estazio zahar batean zure zai". Arkaitz Estiballes.

2. Saria: "Otis Redding gogoan". Urtzi Urrutikoetxea (Koldo Urrutikoetxea).

3. Saria: "Kukua Euskal Herrian". Ekaitz Goikoetxea (lon Elosegi).

* * *
2. "B" mailako narrazioan ondoko lanak sari tu dira:

I. Saria: "Gertrudisen i6 Reihler-Ottoplatz S tranbia". Urtzi.

2. Saria: "Larrosa ihintzia". Urrutikoetxea (Koldo Urrutikoetxea), labier Muiioz
Fermindez.

* * *
3. "A" mailako narrazioan ondokoak saritu dira:

I. Saria: "Oh ez". Ekain Garmendia (Daniel Maiza).

2. Saria: "Luzarra kalea". Goiuria Lauria (Andoni Goirena).

3 . Saria: "Aparte". Oibar Egia (M." Pilar Eizaguirre).

* * *
4. "A" mailako olerkian sari gabe utzi da.

* * *

Izep: X. Altzibar Izep: loan Otaegi Izep: Iiiaki Bernaola

Bilbo, 1995ko urtarrilaren 28an.



BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA:
RESURRECCION M. a AZKUE SARIA

Bilbo, 1996-02-22

fon Mancisidor,
Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria

IPUIN ETA BERTSOAK

Lagun agurgarriok, egun on:

Mahaikideok: Haritschelhar, jaun euskaltzainburua, J.M. Lekuona jaun buruordea,
eta Juan Luis Goikoetxea jauna, egun on.

Egintza xume honetan, euskal literaturari buruzko berri onak ematera gatoz:

Lehenik eta behin, narrazio eta olerki sailean, haur eta gazteen arloan, "Azkue"
sarien banaketa egingo dugu.

Ondoren, igaz irabazle izan ziren lanak bilduz, argitaratu dugun liburuaren aurkez
pena eta eskaintza egingo dugu.

Jakingo duzuenez, sari honek gaur eguneko ezaugarriak dauzkanetik, antolatzen
den bosgarren edizioa da honakoa.

Hala ere, BBK-k, euskara eta euskal literaturari eskainitako laguntzak, tradizio za
harragoa dauka.

Hor dauzkagu, esate baterako, urtero-urtero antolatzen diren beste sari garrantzitsu
batzuk ere:

Txomin Agirre saria eleberri arloan,
Toribio Alzaga saria antzerki arloan,
Felipe Arrese Beitia saria olerkian eta
Mikel Zarate saria saioan.

Sari hauetarako deialdia, gutxi barru egingo da, eta hau, BBK eta Euskaltzaindiaren
arteko lankidetza, estu bezain tradizionalaren emaitza da.

Gaur banatuko ditugun sariei dagokienez, azpimarratu beharrekoa da, aurkeztu di
ren 40 lanak, kalitate handikoak izan direla, eta sarituak oso maila altukoak direla.

Ez dute lan erraza izan epaimahaikideek, eta horrek atseginez betetzen gaitu, sa
riketa honen antolatzaile eta babesleok.
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Itxuraz kontrajarriak izan arren, elkarrekin, garrantzi handia hartu duten bi egitate
aipatu nahi ditut: aurreko urteetako egileak, berriro ere aurkeztu izana, eta, kalitate han
diko hautagai berrien agerpena.

Lehenengoak, egileen tinkotasuna eta, euskal literaturaren arloan, izan duten au
rrerapena erakusten digu.

Bigarrenak atseginez betetzen gaitu, sariaren beraren eta, gure literatura idatziaren
iraupenerako, etorkizuneko berme direlako.

Ezin da egintza honetan, aipatu gabe utzi, izenpetzen ez dutenen garrantzia: egile
gazteak parte hartzera bultzatu eta, beren iradokizun eta zuzenketekin, laguntzen dieten
irakasle eta senitartekoena, alegia.

Horrela, gainera, literaturarekiko atxikimendua, sormenezko iharduera bilaka dadin
ahalbidetzen baitute.

Guztiei, eskerrona adierazteaz gain, ondo eginagatiko ezagutza adierazi nahi diegu.

Zuen lanak bidaliz parte hartu duzuenoi, eskerrik asko, BBKren izenean.

Idazten, eta sari hauetara zein beste batzuetara ere, aurkezten segi dezazuen, ani
matu nahi zaituztegu. Zuentzat ona izateaz gain, euskararentzat ere ezin hobea delako.

Irabazi duzuenoi, gure zorionik beroena, eta animoa, zuen Ianaren bitartez, etor
kizuneko sortzaile bilaka zaitezten.

Liburuari buruz ezin gauza handirik esan. Hortxe daukazue guztiok.

Xumeki aina, gustu handiz jaso ditu, aurreko edizioko irabazleen lanak, Juan Luis
Goikoetxea irakasleak, xehetasunez eta maitasunez, gauza bakoitza bere Iekuan egon
dadin prestatua.

Aurrerantzean, ahalik eta hedapen handiena ematea besterik ez zaigu geratzen, li
buruak merezi du eta.

Besterik gabe, Euskaltzindiarekin, euskaI literatura, batik bat gazteengan, sustatze
ko lankidetzan aritzeak, gure Kutxa atseginez betetzen duela adierazi nahi dut.

Gure ustez, honela, egunez egun, gure hizkuntza, gure kultura eta gure Herria eratuz
goazelako.

Eskerrik asko.

Ondoren, Euskaltzaindiaren, Lekuona jaunak literatura batzordeko buruak epai
mahaikideen akta irakurriko duo

Bertan, aurtengo "Azkue" sariak nortzuri egokitu zaizkien adierazten da.



1995eko RESURRECCION M.a AZKUE SARIA

Bi/bo, 1996-02-22

Juan M.a Lekuona

RESURRECCION M." DE AZKUE sariak EUSKALTZAINDIA eta BILBAO
BIZKAIA KUTXA FUNDAZIOAren ekimenez antolatzen dira urtero olerkia eta na
rrazio arloetan eta haur (10 eta 13 urte bitarte) eta gazteentzat (14 eta 17 urte bitarte).

Sari hauek aipatu erakundeek urtero antolatzen dituzten bost sarien multzoan dau
de: aipatutakoaz gain, Txomin Agirre elaberri saria, Toribio Alzaga antzerki saria, Felipe
Arrese Beitia olerki saria eta Mikel Zarate entseiu saria.

1991n erakunde biok, 1958tik antolatu ohi ziren sarietako batzuk batu eta deialdia
urteroko maiztasunez egitea erabaki zuten, eta horrelaxe sortu zen egungo deialdia.

Oraingo mintzagai dugun Resurrecci6n M. a de Azkue izenekoan, hiru sari antola
tzen dira arlo (olerkia edo narrazioa) eta adin bakoitzeko. Lehenengo sariari 50.000 pta.
egokitzen zaizkio, bigarrenari 40.000 eta hirugarrenari 30.000.

Horrez gain, 10.000 pta.ko zuzkidura ezarri da irabazleen laguntzaileentzat. Oro
har, lehiakidea parte hartzera animatu eta beraien sormen lanean laguntzen dieten ira
kasle edo senitartekoak izaten dira.

Azkenik, sari gehigarri gisa, lan sarituak biltzen dituen liburua argitaratuko da.
Egintza beronetan aurkezten dugu 1994ko sariak biltzen dituena, eta lehiakideetako as
kok sariari esker ikusi dite lehenbizikoz euren lana argitaraturik. Liburua Juan Luis Goi
koetxea irakaslearen gainbegiraketa teknikoaz egiten da eta dohainik banatzen da ikas
tegietan eta BBKren Kultur Aretoan.

I995eko deialdira 40 lan aurkeztu dira eta Xabier Altzibar, lfiaki Bernaola eta Joan
Otaegik osaturiko epaimahaiak ondorengoei esleitu die saria:

Haurrak (10 eta 13 urte bitarte)

Olerkia

Aurkeztutako lanak: 3.

1. saria: "Natura eta Gizakia", Arantzazuko Gaizka Amondarainena Laguntzailea:
Karmele Angoitia. Arratia Ikastola.
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Narrazioa

Aurkeztutako lanak: 4.
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1. saria: ''Tim kale txakurraren istoria", Beasaingo Irati Goikoetxearena. Lagun
tzaiIea: Ion Elosegi. Alkartasuna Lizeoa.

2. saria: "Non daude nire ardiak". Arantzazuko Gaizka Amondarainena. Lagun
tzailea: Karmele Angoitia. Arratia Ikastola.

Gazteak (14 eta 17 urte bitarte)

Olerkia

Aurkeztutako lanak: 20.

I. saria: "Zuri", Ondarroako Leire Bilbaorena.

2. saria: "Egusentirarte", Anoetako loana Garmendiarena. Laguntzailea: Elena Ba
raibar. Laskurain Ikastola.

3. saria: "Non deus sed femina", Markinako Unai Gotirena. LaguntzaiIea: Mari Eli
Ituarte. Lea-Artibai Ikastetxea.

Narrazioa

Aurkeztutako lanak: 9.

I. saria: "Beste urtebete oraindik", Ikaztegietako Maialen Zubeldiarena. Lagunkai
lea: Ifiaki Zubeldia. Aita.

2. saria: "Aurkako bikoiztasunaren gurpila", Beasaingo Ekaitz Goikoetxearena. La
guntzaiIea: Ion Elosegi. Txindoki BatxiIerato Institutoa.

3. saria: "Exilioa zen", Arantzazuko Nagore Amondorainena. LagunkaiIea: luantxu
Rekalde. Arratia Institutoa.

Aipagarria da oraingo irabazleetako lauk (Unai Goti, Ekaik Goikoetxea, Nagore
Amondorain eta Maialen Zubeldia) saria eskuratu zutela aurreko edizioren batean eta
adin txikiagokoen mailan; beraz, agerian geratu dira beraien sormen lanaren aurrerapena
eta finkapena.

Leire Bilbaok, bestalde, Ondarroako Agustfn Zubikarai saria eskuratu zuen; beraz,
Resurrecci6n M.a de Azkue sari honek euskarazko literaturan erakutsi duen ekintasun
eta kalitatea berresten dizkio.
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1994ko 'Resurreccion Maria Azkue' sarien argitalpena

Bi/bo, 1996-02-22

Juan Luis Goikoetxea

Oraingo honegaz, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak laugarren liburua argitaratzen
duo

Urteroko ohiturari jarraituta, 1.000 ale inprimatu dira.

Ipuin eta Bertso liburu hau, Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxak, eskola,
ikastola zein ikastetxeetara bidaltzen duten arren, egoki eta bidezko da nork bere gazte
erakundetik behar dituen aleak eskatzea; gutxienez eskatzeko ardura hartzea. Gainerako
irakurleek aski dute liburudendetara hurreratzea.

IDAZLANETAKO BERBAK ETA IDEIAK

Liburu freskoa da Ipuin eta Bertsoak izeneko hau. Gazteen eskutik datorrena. Be
rria. Eta nori ez zaio zerbait berriaren irakurketa gustatzen? Nork ez du artearen lurralde
turistikoetan zehar bidaiatzea atsegin? Guk irakur dezagun, baina, sortzaileak behar dira.
Ideien sortzaileak. Ezen hizkuntzaren ezintasunean baino ideia berrien gabezian kau
sitzen baitut nik literatur liburuen erakarpenik eza. Irakurri ditudan testu batzutan berbak
egiten du ideia, ez da ideia hitza sortzen duena.

Zuek Ekain, Goiuria, Oibar, Urtzi, Javier, Arkaitz eta Ekaitz -beti ere duzuen adin
desberdintasunetik-, ohartuko zineten, idaztearen ekintzak berak argitu egiten duela
guregan, aurretik oso diafano bereizten ez genuena, nahiz eta geure barruan gorde. Idaz
tea, erdi lotan dauzkagun ahalmenak bizkortzeko bidean oso ihardunbide aparta da.

Guzti hori diot, uste dudalako, ondo idatzi gura bada, esperientziatik abiaturik behar
dela. Norbere bizitza deskribatzea interesgarriago gerta daiteke besteentzat, liburu he
mengo nahiz hangotik jasoa baino.

Idazle trebatuak zein gazteak, beti idazten du ederto, baldin bere posibilitate eta
interesen arabera eskribatzen badu. Badakit zuetariko zenbaitek papereratzeko zeneu
katen apurrak ez zirudiela, berez, ezer harrigarririk. Hala ere, gutxienez modu harri
garrian azaldu duzue. Gutxi ez dena. Zeren garai desberdinetan, literaturaren ederrak
berak ere janzkera berria behar baitu atsegin gertatzeko.
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LIBURUKO IDAZLEEN TIPOLOGIA
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Berba egiten duen erara idazten duen autorea aurki bageneza, zer ondorioztatuko
genuke? Oraindik ikasteari ekin behar diola bai, behintzat. Ezen ezagutu beharrezkoa
baita testu idatziak ez direla espontaneoki sortzen, ahozkoen modura. Aitzitik, testuak
idatzi eta berridaztekoak izanik, zuzendu eta berzuzendu behar direla. Euskara ezagu
tzen badu ere, idazketarako estrategiak ez menperatzean, idazlea blokeatu egiten dela.
Kodigoa bereganatuta daukan arren, idazteko estrategiez ere jabetzeko premia duela.

Horrenbestez, erran dezadan: nor naiz ni zuzentzailea, hamairu urteko neska edo
mutilak dago aditza orrialde berean hamabost biderrez errepikatzen badihardu, aldatu
edo zuzentzeko? Hori eginez gero, ez litzateke egileak sortua, antzeko beste bat, baizik.

Zer esan, aldiz, kodigorik gabeko idazleaz, euskararen menperatze nahikorik ez iza
tean, arestian aipatutakoaren antipodetan dagoenaz? Honetan, "bona fide", epaimahaiak
malgutxuegiak ere badirela baieztatzen ausartuko nintzateke, sarituriko testuren bat edo
besteren kasuan. Egia da, bestalde, idazle batzuk kodigoan ez darakustena, konposizio
ko estrategietan jantziak izatearen bidez, lor dezaketela idazlana duintzea. Hala eta guz
tiz, kodigoari dagozkion ortografia, gramatika, testu-kohesioaren gabezia eta abar ere
beharko lirateke minimoetan jagon, urterik urtera maila josoagoa eskatuz joateko.
Baietz onartu gazteak, gero eta gehiago eskatzen diozun neurrian, bera ere halaxe eran
tzuteko gai sentitzen dela.

Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak eta Euskaltzaindiak, saria irabazi duzuelako zo
rionak emateaz gainera, idazle jantziak izateko bidean goien gradora hel zaitezten ani
matzen zaituzte. Zuei eskerrak, badauka gazte euskaldunak irakurliburu berria Ipuin eta
Bertsoak liburu polit honegaz.

Arkaitz Estiballesek idatzi eta metroaren asaba zahar izan zitekeen azaleko tren-
makinaren azpian ageri den testuak dioskunaz amaituko dut:

Egon nintzen behiala
estazio zahar batean zure zain
zain amodioaren trena noiz etorriko
etorriko zinenean agurtzeko
agurtzeko eta musu emateko
emateko zerbait baineukan
neukan bihotzerdia hain zuzen ere
hain zuzen ere zain nengoen.



RESURRECCION MARIA AZKUE SARIA:

IPUIN ETA BERTSOAK

Bilbo, 1996-02-22

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Jaun-Andereak eguerdi on!

Bozkarioz beterik nago bi arrazoinengatik. Lehenik, erran didatelakotz egun ager
tzen diren lanak kalitate onekoak direla eta bigarrenekorik, duela bizpahiru urte irabazi
zutenak, berriz ere gure artean dauzkagula bertze goragoko sari baten jasotzeko. Horrek
erakusten du segitzen dutela, nahi dutela idatzi, haien gogokoa dela euskararen jabe
izaitea, hitz egokiak aurkitzea, joskera ona zaintzea dituzten ideien azaltzeko. Alabaina,
hori da bide zuzena eta bakarra, idazle izaiteko, idatzi, ezabatu, berriz idatzi, onetik
hobera joanez...

Zuek, haur eta gazte maiteak, izanen zarete biharko euskal idazleak, baina argi eta
garbi izan dadila zuen gogoan idazle izaiteko bidea ez dela bide erraza eta laburra, zaila
eta luzea aldiz, nahi baldin baduzue euskararen edertasuna zaindu, bertze edertasun ba
ten sortzeko, idazlea baita, berez, edertasun sortzaile.

Bilbao Bizkaia Kutxak eta Euskaltzaindiak bortz sari emaiten ditugu elgarrekin ele
berri, olerki, antzerki eta saiakera sariak idazle helduentzat. 'Resurrecci6n Maria Azkue'
deritzan sari hau gazteentzat sortua da, arrakasta handia daukalarik.

Egun, aurkezten dugu, iaz saristatuak izan diren lanak liburu batean. Badakit idaz
learen ametsa dela argitaratua izaitea, ikustea liburu batean berak idatzi duena, bertze
batzuei, hots irakurleei eskainia. Hori lortu duzue, gazte maiteak, Bilbao Bizkaia Ku
txari esker ez baititu sariak emaiten bakarrik, baina argitaratzen ere saristatuak diren
lanak.

Beraz eskerrik beroenak, Bilbao Bizkaia Kutxari eta ere zuei saristatuak izan za
retenoi eta baita partaide izan diren bertze guziei.

Aparteko eskerrak epaimahaikoei eta zuri Juan Luis Goikoetxea jauna, egun aur
kezten den liburuan izan duzun partaidetzagatik.

Zorionak denei!


