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VI. MIKRO-IPUIN LEHIAKETA EPAIMAHAIAREN AKTA

Iruñean, 2012ko otsailaren 6an, Angel erro, InmA erreA, Toño muro 
eta AIngeru epAlTzA VI. Mikro-Ipuin lehiaketaren epaimahaia osatzen 
dutenak, aurtengo edizioko saridunak hautatzeko bildu ziren.

Epaimahaiaren hausnarketak
VI. Mikro-ipuinen lehiaketako epaimahaia oso kontent agertu 

da lehiaketara aurkeztutako lanen kopuruarekin eta erabakitzearen 
ardura zailtzen duen batezbesteko kalitate gero eta handiagoarekin. 
Mikro-ipuinen azpigeneroaren ezaugarri berezien ezagutza hedatzen 
ari  delako irudipena eta, horrekin batera, lehiaketa honetara aurkez-
tutako lanek osatzen dutelako Nafarroa osoaren mapa.

Iazko gomendioari jarraikiz, A eredurako sail berezi bat ireki da 
aurten. Eredu horri berezko garrantzia emate aldera, epaimahaiaren 
ustez LH eta DBH azpisailetan bereiztea komeniko litzateke –ziurre-
nik datorren urteko lehiaketan gauzatuko dena, aurtengo lehiaketan 
bereizketa hori ez delako egin.

VI. Mikro-Ipuin Lehiaketaren saridunak

A EREDUA ( LH eta DBH bereiztu gabe)
IrAbAzleA: Agustin Garrido Gorria
IpuInA: Beldurra
DATuAk: Marcillako Marques de Villena Institutua. DBH 2.maila.13 urte.
Epaimahaiaren ustetan, irakurketa bat baino gehiago onartzen 

duen ipuina, amaiera ustekabeko eta pentsarazle baterako baliabi-
deen zehaztasun aipagarria darabilena.
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OhOrezkO hiru aipamenak:
AIpAmenA: Oihane Carrera Lezano
IpuInA: Gizon indartsua
DATuAk: Caparrosoko I.P. 6.maila. 11 urte

AIpAmenA: Andrea Brotac
IpuInA: Bilaketa
DATuAk: IES Pablo Sarasate. Lodosa.

AIpAmenA: Sergio Misis Sastre
IpuInA: Maltratuaren kolorea
DATuAk: IES Pablo Sarasate. Lodosa. DBH 4.maila. 15 urte.

D EREDUA: LEHEN HEZKUNTZA
IrAbAzleA: Itxaso Aldaz Caballero
IpuInA: Kilimak
DATuAk: Berriozarko Mendialdea II. LH 6.maila. 11 urte.

Ipuin honetan, euriak leihoaren gainean marrazten dituen bihur-
guneek ekar lezaketen tonu melankoliatsuari azken esaldian umo-
rearen puntua gehitu dio oso mikro-ipuin orekatua sortuz.

OhOrezkO aipamenak:
AIpAmenA: Evan Descalzo Alcuaz
IpuInA: Zakurren istorioa
DATuAk: Igantziko eskola. 6.maila. 11 urte

AIpAmenA: Noelia Almandoz Lucambio
IpuInA: Hostoaren bizia
DATuAk: Arantzako herri eskola. 6.maila.10 urte.



5

AIpAmenA: Amets Artieda Diez
IpuInA: Nire etxe ondoko zarata
DATuAk: Andra Mari Ikastola, Etxarri Aranatz. 5.maila.10 urte

D EREDUA:  BIGARREN HEZKUNTZA
Epaimahaikideek oso emaitza onak ikusi dute D ereduko DBHkoen 

lanetan. 
IrAbAzleA: Unai Ayerra Perez
IpuInA: Mezua
DATuAk: Biurdana Institutua, Iruñea. 3.maila. 15 urte

Ipuin hiperlabur honetan genero honek poesiarekiko edo aforis-
moekiko izan ditzakeen loturak nabarmentzen dira: esanaren zeha-
tza, neurtua eta iradokizunez betea.

OhOrezkO aipamenak:
AIpAmenA: Ramuntxo Albistur Carrizo
IpuInA: Tiro bat ustekabean
DATuAk: Toki Ona Institutua, Bera.4.maila

AIpAmenA: Jon Corres Martin
IpuInA: Bakoitzak bere lana dauka
DATuAk: Biurdana Institutua, Iruñea. 4.maila. 15 urte.

AIpAmenA: Maria Sario Lopez
IpuInA: Edaria
DATuAk: Otsagabiko DBHI. 2.maila. 13 urte.





VI. Mikro-ipuin lehiaketa 2011

Gorka Urbizu
Itxaso aldaz Caballero 

Evan DEscalzo alcuaz • noElia almanDoz lucambio • amEts artiEDa DiEz
UnaI ayerra Perez

ramuntxo albistur carrizo • Jon corrEs martin • maria sario lopEz
agUstín garrIdo gorrIa 

oihanE carrEra lEzano • anDrEa brotac • sEgio misis sastrE
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Monterroso, Waits, Japan

Diskoa jarri, etzan eta loak hartu ninduen. 
Ondo gogoan dut ametsa, nola ahaztu: Tom 
Waits zen (Tom Waits!!), Lekunberriko metro 
geltokian jotzen. Gitarra eskuetan, kapela ziz-
trin bat jarria zuen lurrean itsulapiko. Jendea 
erruz zebilen ordu horretan, lanetik irten ber-
ri, etxera eramango zituen lehen bagoira igo 
nahian. Inork ez zuen artista ezagutu. Baten 
batek bere aurrean geratzeko imintzioa egin 
zuen, eskaleak Ander Lipusen antza zuela-eta, 
bera ote zen duda-mudatan. Baina ez, ez zen 
Ander Lipus: Tom Waits zen. Bi ordu eman 
zituen kantuan inoren arreta deitzeke, norbai-
tek haren marinel ahotsa amatatu izan balu 
bezala, botoi bat sakatuta edo zer dakit nik. 
Dena bildu eta alde egitekotan zegoela –euria 
zekarren-, agure bat gerturatu zitzaion. Uger 
koloreko txanpon bat kapela-ahurrera bota eta 
hala galdetu zion tipo garai hari, adeitasunez 
baino, zerbait esateagatik:

gorkA urbizu

❦
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—Zer, igandean, Xala ala Irujoren alde?
Esnatzerakoan, dinosauroak bertan jarrai-

tzen zuen oraindik, I’m big in Japan orruka, 
I’m big in Japan. 



  

D Eredua. Lehen Hezkuntza
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itxAso AldAz CAbAllero

6. maila (11 urte). Mendialdea II.Berriozar
LHko LEHEN SARIA

Kilimak

Bazen behin leiho bat. Bakar-bakarrik ze-
goen.

Egunen batean, euria hasi zuen. Leihoko 
kristalak ur tantaz bete ziren eta goitik behera 
irristatzen ziren. Batzutan zuzen, bestetan ze-
harka, eta gehienetan ezkerretik eskuinera bi-
hurguneak eginez.

Leihoak bitartean kilimak sentitzen zituen 
eta ezin zion irriari eutsi.
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evAn desCAlzo AlCuAz

6. maila (11 urte). Igantziko eskola
LHko FINALISTA

Zakurren istorioa

Denek erraten dute zakurrek bertzeen ipur-
dia usaintzen dutela jakiteko arra ala emea 
den, baina ez da horrela.

Aspaldian familia gabeko zakurrak musean 
aritzera joaten ziren, eta hori ilegala zen.

Zakurrek, musean aritzeko gelan sartze-
rakoan, pertxeroetan jartzen zituzten beren 
ipurdiak eta ateratzerakoan usaindu eta ba-
koitzak berea hartzen zuen.

Egun batean zakurrak musean hasi orduko 
polizia agertu zen eta korrika joan ziren edo-
zein ipurdi hartuta.

Horregatikan zakurrek ipurdiak usaintzen 
dituzte, jakiteko beren ipurdia den ala ez.
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Hostoaren bizia

Zuhaitz batean jaio
zuhaitz batean hazi
zuhaitz baten adarretatik
mila gertakizun ikusi.
Egun batean da
udazkena iritsi,
eta haize golpe batek dit
erraietatik erauzi.
Geroztik haizea da 
nire euskarri,
berari esker
mundua dut ikusi.
Baina iritsi da eguna
gurekin da negua,
haizea joan da eta
harekin batera
ni ere banoa.

noeliA AlmAndoz luCAmbio

6. maila (10 urte). Arantzako herri eskola
LHko FINALISTA
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Amets ArtiedA diez

5. maila (10 urte). Andra Mari Ikastola (Etxarri Aranatz)
LHko FINALISTA

Nire etxe ondoko zarata

Nire etxe ondoan badago toki bat. Betidanik 
hotsak entzuten dira, kolpeak, ping-pang!

Gauero eta egunero. Inork ez daki zerk sor-
tzen dituen. Txikia nintzenetik gogoratzen 
ditut.

Egun batean besteetan baino kolpe handia-
goa entzun zen, Bouuuuuuuuuuuum! Nire 
baitan, aitonak esaten duena etorri zitzaidan 
burura: «Santa Maria eta Jose ondokoa beti 
gose!!».

Gau horretan, kuriositatez toki horretara 
joan nintzen. Zerbait arraroa ikusi nuen, mai-
lu bat iltze bat jotzen, eta mailua eusten nire 
ama. Nire ama zen, nire aitari kolesterolaren 
pastilla janarazten! Hurrengo goizean ohartu 
nintzen ametsa izan zela. Egia esan, oraindik 
ez dakit zerk sortzen duen hots hori.



D Eredua. Bigarren Hezkuntza
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Mezua

Hartu nuen arkatza, hartu nuen papera, 
idatzi nuen mezua eta botilan sartu nuen.

Orain itsasoa falta zait.

unAi AyerrA perez

3. maila (15 urte). Biurdana (Iruñea)
DBHko LEHEN SARIA
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Tiro bat ustekabean

Barkamena eskatu nahi nizun, ez dizut egia 
erakutsi. Zutaz sentitzen dudana ez dut azala-
ratu. Ez naiz deus zu gabe, ulertu ezazu. Mun-
dua handia da eta ni, berriz, txikia.

Niretzat bakarrik nahi zaitut, ez dut sopor-
tatzen zu bertze norbaitekin ikustea. Goizero 
zure alboan ernatu nahi dut, zu urrun senti-
tzearen beldur naiz momenturo. Ez al duzu 
ulertzen? Maite zaitut! Edozeren gainetik 
maite zaitut! Orduan erantzun zergatik joan 
behar duzun? Erantzun faborez, erantzun!...

Maitia, maitia. Begira nola uzten ari zaren 
lurra, baina lasai, zaude lasai! Oso ongi zaude 
geldirik, lurrean etzanda. Nik fregona har-
tuko dut dena idortu baino lehen eta pistola 
gordeko dut.

rAmuntxo Albistur CArrizo

4. maila. TOKI ONA institutua (Bera)
DBHko FINALISTA
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Jon Corres mArtin

4. maila (15 urte). Biurdana (Iruñea)
DBHko FINALISTA

Bakoitzak bere lana dauka

Boligrafoa hartu eta, hau idatzi bitartean, 
aurrean daukadan mutikoa begiratzen ari 
naiz. Hilda dago, auto batek harrapatuta. 
Hobe egongo litzateke bizirik egongo balitz, 
baina hori ez zen bere patua.

Autoren gidaria ere hil egin da, baina horrek 
ez du begirunerik merezi. Beno, berdin dio, 
ez zaitut gehiago aspertuko. Kopa beltza jarri, 
sega gorde eta mutikoaren arima poltsan sartu 
dut.
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mAriA sArio lopez

2. maila.(13 urte) Otsagabiko DBHI
DBHko FINALISTA

Edaria

Kondeak bere afarira gonbidatu ninduen. 
Nik eraman behar izan nuen edaria.



A Ereduko ipuin irabazleak
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Agustín gArrido gorriA 
DBHko 2. maila (13 urte). IES Marqués de Villena (Marcilla)

IRABAZLEA

Beldurra

Mundua bukatzen ari da.
Meteorito bat erori da munduan, ni beldur 

naiz, nire begiak itxita daude eta begiak ireki 
ditudanean iragarkiak hasi dira.
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oihAne CArrerA lezAno

LHko 6. maila. (11 urte). Caparroso
FINALISTA

Gizon indartsua

Behin batean, urruneko herri batean jaietan 
zeuden. Festa hauek oso garrantzitsuak ziren 
herriko jendearentzat eta oso pozik zeuden 
denak behiak eta zezenak ikusten.

Emakume batek entzierroaren erdi erditik 
pasatzea pentsatu zuen, ezkerrera eta eskuine-
ra begiratu zuen eta ez zuen behirik eta zeze-
nik ikusi. Orduan, emakumea pasatzen hasi 
zen eta zezen beltz eta handi bat agertu zen 
azkar-azkar. Jarraian, gizon batek hesia salta-
tu zuen eta zezenari adarretatik heldu zion, 
emakumeak kalea zeharkatu zuen eta gizonak 
zezena askatu zuen.

Hauxe da gizon indartsuaren istorioa, nire 
gurasoen istorioa zezenarekin batera Kupido 
etorri zelako.
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AndreA brotAC 
DBHko 4. maila (15 urte). IES Pablo Sarasate. Lodosa

FINALISTA

Bilaketa

Azkenean aurkitu nuen, nire atzean zegoen, 
oso isilik.

Egia da ez nuela ezer ikusten, dena lainotsu 
zegoen.

Poliki-poliki hurbildu nintzen eta eskua lu-
zatu nion.

Ikutzean desagertu zen, besteetan beza-
la. Buelta eman eta noraezean aritu nintzen, 
agian aurkitzeko bide bakarra zen…
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segio misis sAstre

DBH 4. maila.(15 urte). IES Pablo Sarasate. Lodosa
FINALISTA

Maltratuen kolorea

Nire aita margotzen dudanean haragi kolo-
rea erabiltzen dut, baina nire ama margotzen 
dudanean morea erabiltzen dut.



AURKIBIDEA
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Mikro-ipuinak 2011
liburuaren inprimaketa 2012ko 

maiatzean burutu zen 
Ona Industria Gráfica moldiztegian,

fotokonposiziorako 
A Garamond eta Bordeaux

letra motak erabiliz.
Lehenbiziko edizio hau

 bi mila eta bostehun alekoa 
izan da. 






