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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzar buru andrea eta zurekin batera berturatutako herri agintari eta 

herri ordezkariok, epaimahai kideok, Saria jaso duzuenok, jaun-andreok, 

arratsalde on! 

Literaturaren festa dugu gaurkoa. Idazleak, editoreak, adituak, kritikoak, irakur 

zaleak elkartu gara Tabakaleran, sorkuntzarako fabrika honetan.  

Saria jaso duzuenok zarete, jakina, protagonista nagusiak. Sortzaileak zarete eta 

gure esker ona adierazten dizuegu.  

Herri batek, herri izan nahi badu, sortzaileen lana zein garrantzitsua den 

antzeman behar du; eta aitortu ere bai.  

Herri batek, herri izan nahi badu, kultura erabakigarria dela jakin behar du, 

norberaren bizitzan, eta herri-bizitzan ere bai.  

Herri batek, herri izan nahi badu, literatura behar du. Literaturaren bidez, mundua 

bizi dugun moduari forma ematen diozue, bizitza bizitzeko moduak asmatzen eta 

kontatzen dituzue. Ametsak, kronika, fikzioa, irudiak eta gogoeta zorrotzak 

eskaintzen dizkiguzue.  

Zorionak eta eskerrik asko, beraz. Guztion izenean. Herri honen izenean. 

Zorionak eta eskerrik asko: 

-Uxue Apaolaza Larrea, zure ipuin liburu ederragatik; emakume gazte baten 

begiradaz aberasten duzulako geurea.  

-Edurne Portela Camino, tu novela es una valiente aproximación a la violencia y 

las heridas que provoca.  

-Leire Bilbao Barruetabeña, gure herriko haurrekin hizkuntzaz, literaturaz, 

soinuaz eta irudiez jolas egiteagatik.   

-Koro Navarro Etxeberria, Hemingway-ek Euskal Herrian barrena egin zuen 

txangoa eta Iruinean kokatu zuen nobela sonatua euskarara ekartzeagatik.  

-Maite Mutuberria Larrayoz, liburu bat ilustratu ordez, liburua osorik asmatu 

duzulako marrazkigile finaren begietatik.  

-Irati Jimenez Uriarte, literaturari, euskal literaturari eta irakurlearen garrantziari 

buruz egin duzun gogoeta bihurri eta berritzailearengatik. 
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-Teresa Maldonado Barahona, las reflexiones que propones sobre el feminismo 

y el lenguaje plantean los retos de todas, y también de todos. 

 

Hoy recibís el reconocimiento de toda la comunidad, de toda la sociedad; el 

aplauso y agradecimiento de nuestro País.  

Esta es la misión de los Premios Euskadi de Literatura: poner el foco en la 

cultura, en la literatura y, sobre todo, en los y en las escritoras. Poner el foco en 

vuestras obras, en los libros, en vuestro trabajo creativo.  

Este Premio quiere contribuir a impulsar vuestra obra facilitando su difusión, 

promoción y traducción. Tratando de que la sociedad conozca y reconozca la 

obra de las siete creadoras, escritoras, traductoras, ilustradoras y ensayistas 

premiadas en esta edición. 

 

Zazpi sortzaile, zazpi emakume. Poztekoa da, baina ez da harritzekoa. 

Harritzekoa kontrako egoera zen, oraintsu artekoa, aldatzen jarraitu behar 

duguna. 

Emakumeok erakusten diguzue bizi izan dugun normaltasuna ez zela normala, 

ez zela zuzena. Zuen begiraden, esperientzien premian gaude. Aberasten 

gaituzte.  

Urratsez-urrats, apurka-apurka, emakumeak ari zarete kristalezko eta 

burdinazko sapaiak apurtzen. Zorionak, horregatik ere!  

 

Termino con un agradecimiento a quienes han formado parte del jurado. Una 

labor ardua y difícil. Una decisión comprometida que también reconocemos. Es 

importante destacar que las políticas públicas y, en concreto, las políticas 

culturales se construyen junto a la sociedad, con los agentes sociales y 

culturales. Hori ere bada auzolana. 

 

Amaitzeko, gonbite bat. Hobe esanda, zazpi gonbite. Irakurleei, haur, gazte, 

heldu edo zaharrei. Altxor bat daukazue zazpi argitalpen hauetan. Altxor-leku 

izugarria duzue literaturan. Azken finean literaturaren festak irakurlearen parte 

hartzea ere behar du. Irakurleak burutzen du egileek egindako lana.  

 

Zorionak eta eskerrik asko Uxue, Edurne, Leire, Koro, Maite, Irati eta Teresa. 

Eskerrak zuen lan zail, lan eder, ezinbestekoa dugun sorkuntza lanarengatik. 

Zorionak hemen, Tabakaleran, sortzaileentzako eraikitako fabrikan. 

 

Milesker guztioi. 


