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Bilboko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sai-
lak, duela hiru hamarkada baino gehiagotik,
Gabriel Aresti Ipuin Lehiaketa deitzen du
idazle bilbotarraren omenez. Lehiaketa ho-
rrek bigarren helburu bat ere badu, literatur
sorkuntza bultzatzea, hain zuzen ere.

Liburu honetan biltzen dira 2012. eta
2014. urteetan irabazi zuten kontakizunak,
Arrate Egaña, Uxue Alberdi, Ekaitz Goiene-
txea eta Laida Martínez idazleen lanak. Eu-
ren literatur kalitatea ikusita, ipuin horiek ar-
gitaratzeak merezi izan du, literaturaren eta
egile handi guztiek landu duten genero ho-
nen zaleen gozamenerako.

Lanek gaiei eta estiloari dagokienez du-
ten aniztasuna dela eta, koadernatutako bi-
txi txikiak direla esan dezakegu. Zurrutada
laburretan gozatzeko irakurketa.
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Egilea / El autor

Arrate Egaña idazlea Errenterian jaio zen, aspaldidanik Bermeon bizi bada ere. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sai-
lean egiten du lan, hizkuntzen teknikaria da ISEI-IVEI-n (Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea).
Uxue Alberdi Elgoibarren jaio zen, 1984an. Kazetaritzan lizentziatu eta lan horretan hasi zen ikasketak amaitu au-
rretik han eta hemen: Elgoibarren astekarian, Euskadi Irratian, Berria egunkarian. EIErenTestuketan literatura irra-
tsaioko esatari izan zen eta Hitzen Uberan EIEko literatur atariko sortzaile eta erredaktore da 2010etik Oier Guilla-
nekin batera.
Ekaitz Goienetxea Miarritzen sortua, 1982an. Bermeon bizi da txikitatik. Erredaktore kreatiboa da eta komunika-
zio korporatiboa eta publizitarioa ditu ogibide, freelance.
Kazetaritzan lizentziatua, idazle eskolako graduondo tituluduna eta bere herriko hainbat kultur mugimendutan in-
plikatua; ez du libururik publikatu. Gabriel Aresti ipuin lehiaketan irabazi ditu bere lehen eta bigarren literatur sari
handiak, biak aldi berean.
Laida Martínez Bilbon jaio zen, 1965ean. Psikologian lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. HIZNET-Hiz-
kuntza Plangintzan Graduondo ikastaroa egin zuen 2001-2002 ikasturtean, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko
Ikaskuntzak antolatua. Itzulpengintza ikasketak egin zituen Bilboko Labayru Ikastetxean.
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