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Bakarra da. Lehena. Horregatik da berezia Mirari Korta. Epailea da,
neska, pilota-epailea. Lehendabizikoa gizonez jositako kirola horretan.
Hogeita bost urte ditu Mirari Kortak. Aurten lortu du epaile izateko lizentzia.
Anaia pilotaria du, eskuzkoa, eta etxean beti izan dute pilota-giroa. Gabonak
aurretik hasi zen pilota-partiduetara epaile joaten. Normalean Arrasatera.
Pilotan hiru epaile izaten dira: bat aurrean, bestea erdian -eskuzko partidua
bada, zazpigarren koadroaren pare-parean- eta bestea atzean. Mirari Korta
aurrean eta atzean egon izan da. Beti eskuzko partiduetan: "Oraindik ez
didate erramintarekin jokatzen diren partiduak epaitzeko deitu".
Mirari Kortak Abegi-Etxe batean egiten du behar. Begiralea da. Lantegian
eta lantegitik kanpo animatu egin dute, pilotaren alorrean aurrera jarraitzeko,
eta ez du inolako oztoporik izan emakumea izateagatik: "Ni ei naiz honetan
hasi emakumearen lekua erreibindikatzeko".
Asteburutan ditu partiduak, baina ez astebururo. Gaztetxoen arteko
partiduetan izaten da Mirari. Neska pilotaririk ere ikusiomen du Mirarik: "Epe
luzera begiratuta, nik uste neska pilotariak ere aterako direla aurrera.
Aurrerapausu bat da neskak pilotan jokatzea". Mirarik, ordea, ez du pilotan
jokatzen. Nahiago du mendia edota igerilekua. Edo irakurtzea, edo
esku-lanak egitea: agian egunen batean pilotak ere egingo ditu. Zeinek daki!
ARGAZKIA: X. ELGEZABAL

EPAILE.- Juez, arbitro.
JOSITAKO.- Betetako. Llenode.
EPAILEJOAN.- lr de juez.
ABEGI-ETXE.- Casa de acogida.
BEHAR.- Lana. Trabajo.
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BEGIRALE.- Monitor.
ALOR.- Esparrua.Area, crnbito.
INOLAKO OZTOPO.- Ningun
obstoculo,
ASTEBURU.-Finde semana.

EPE.- Plaza.
IGERILEKU.- Piscina.
AGIAN.- Beharbada, akaso.
ZEINEK DAKI!- Batek daki! , auskalo!
jVete a saber! 1Quiensabe!
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ISUNA, KOTXEZALEAREN PAPER
MADARIKATUA
11 Zirkulazioa arautu
gehiegikeriak

behar dela? Horretan denok konforme. Kotxezaleen

zigortu behar direla kotxez leporaino betetako

gizarte hone-

tan? Zergatik ez?... 25.000 pezetako isun-agiria bidali dizutela edo garabiak
kotxea eraman dizula? Orduantxe komeriak! Zergatik niri?... Bada nik baino

astakeria handiagoa egindakorik. Min ematen baitu norberaren sakela hustutzeak. Lehenbiziko errekurtsoa jarri eta erantzuna: isuna ordaindu egin
behar dela. Bigarrena bidali eta: Ea bakean uzten nauten! Baina... Garai
batean, administrazioak errazago ematen zuen amore: errekurtsorikjarri ez
zutenei isuna kobratu eta kito. Ezzion hainbeste axola nonbait bakarren batzuek ihes egiteak. Orain, ordea, gogortzen ari da. Isungehiegi geratzen ziren
kobratu gabe. Kotxezaleak, errekurtsotan hainbeste denbora galdu nahi ez
eta zer egingo eta abokatu batengana jo du eta hitzarmen berezia sinatu:
8.000 pezeta ordaindu eta, abokatuak bideratuko ditu egin beharreko urte
osoko errekurtsoak.
Bilboko Iparragirre kaleko
legegizon honek ez darama
oraindik urte bete langintza
honetan. Berrehundik gora
kotxezale ditu, hala ere, izena
emanak. Egunkariko publizitatean,
kasuen erdiak baino gehiago
irabazten dituela dio. Hala ere,
bere bulegoan esan digunez:
"Erdia baino askoz gehiago
irabazten ditugu. Baina, hori idatziz
gero, jendeak ez luke sinistuko",

....•
Aipatutako 8.000 (gehi BEZ)
pezeta horiek ordaindu gabe
eman digu bere lanaren berri. Eta
guk zuei eskaini. Aitorpen bat ere
egin digu: "Guk gertatutakoari
baino gehiago begiratzen diogu
isunaren nolakoari, ea formalki
ondo egina den eta. Izan ere,
isunak gehienetan zuzen jarriak
izaten dira". Eskertzekoa da gauzak
ezkutatu nahian ez ibiltzea!

ISUN.- Multa.
KOTXEZALE.-Usuariode coche.
GEHIEGIKERIA.- Abuso.
LEPORAINO BETE.-Llenar hosta ei
tope.
GIZARTE.-Socied.ad.
GARABI.- Grua.
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KOMERIA.- Arazoa. Problema.
ASTAKERIA.- Disparate, burrada.
SAKELA.- Poltsikoa. Bolsillo.
HITZARMEN.-Acuerdo.
SINATU.- Izenpetu. Firmar.
LEGEGIZON.- Abokatua. Abogado,
hombre de leyes.

BEZ.- IVA.
AITORPEN.- Aitor(tu)+pen.
Declaraci6n, confesi6n. -PENatzizkiak
ekintza eta horren ondorioa
adierazten ditu. Adibidez: laburpen,
iraupen, oroitzapen ...

8.000 pezetaren truke,
abokatuak egiten ditu
errekurtsoak
Bilbon TAO-eremuan denbora
gehiegi egin du kotxeak eta
garabiak eraman du. Ondo
aparkatuta zegoen: "Zirkulaziorako
-ibilgailuen
zirkulazioa, ez
oinezkoenaoztopo ez bada, ezin
du garabiak eraman. Eramaten
badu, zer gomendatzen dugu?
Berehala Gau eta Eguneko
Epaitegira joatea, salaketa
egitera". Dirudienez, Bilboko 2. eta
9. Gau eta Eguneko
Epaitegietakoek kotxea gordailutik
aterarazten dute berehala. Eta
epaitegi horien txanda ez
bada?:" Orduan, garabiarena
ordaintzea da hoberena. Berez,
Auzitegi Gorenak esana du kotxea
ondo aparkatuta dagoenean, ez
duela zilegi garabiak eramatea.
Eta, horren arabera, auzitara
eramanda irabazi egingo genuke;
baina gastua handiago izango
litzateke irabazitakoa baino".
Beraz, hoberena isil-isilikordaintzea.
Eta isunekin zer egin?
Lehendabizi jasotzera joan. Jende
askok uste du jasotzera joan ezean
isunaren bidea moztu egiten dela.
Baina hori ez da horrela: "Egun
batean igoal etorriko zaizkizu
enbarga-aginduarekin. Jaso egin
behar da eta, berehala, errekurtso-bideari ekin". Bost errekurtso egin
daitezke guztira, bost. "Gehienetan
udaletxea edo dena delakoa
nazka-nazka egiten da, lan handia
ematen diogulako, eta etsi egiten
du". Beste batzuetan, berriz,
administrazioak epez kanpora
bidaltzen ditu isuna edo
errekurtsoen ondorengo oharrak.
Administrazioaren hutsegiteak
aurkitzea da nonbait biderik
eraginkorrena: "Bilbon, adibidez,
isun batzuk udaltzainaren zenbakirik
gabe edo TAOko langilearen izen,
abizen eta helbiderik gabe iristen
dira. Horri helduta, erraz egin
daiteke errekurtsoa".

Garabia, kotxeak
zirkulazioari oztopo
egiten dionerako
TAO.- OTA
IBILGAILU.- lbil(i)+gailu. Ibiltzeko

tresna. Vehiculo. Erabereko hitzak:
igogailu, garbigailu, hozkailu...
OINEZKO.- Oinez dabilena. Peat6n.
OZTOPO.- Enbarazua,traba.
GORDAILU.- Deposita.
ZILEGI IZAN.- Haizuizan.Estarpermitido.
JOAN EZEAN.- Joaten ez bada. Sino
se va.
DENA DELAKOA.- Quien sea.

Odol-analisia
merkea

ez da

Eta alkoholemi kontroletan?
Bada, alkoholemi kontroletan
zintzo-zintzo putz egitea da
hoberena. Odol-analisia eska
daiteke horren ordez, baina odol-analisiak positibo ematen badu,
isunaz gain odol-analisia ere
ordaindu egin behar. Garestiago,
beraz. Bestalde, odol-analisiak
ohizko alkoholemi kontrolak baino
fidagarriagoak dira. Kasua auzitara
eramanez gero, epaileak ez du
zalantzarik izango odol-analisiarekin. Bestelakoarekin,
berriz, batzuetan bai: "Nik ez dut
uste -dio legelari honekaparailua gehienetan gaizki
dagoenik. Baina, agian epaileak ez
du garbi ikusiko aparailua ondo ala
gaizki dagoen".
Eta argazki famatua bidali
dizutenean? Horra hor froga garbia
zure kotxearen kontra. Radarra
dagoen tokian ez da zalantzarik.
Isuna kotxearen jabeari bidaliko
diote eta honek esan beharko du
gidaria zein zen. Eta bizkorren
erantzuna?: "fz dakit zein zihoan
kotxean". Administrazioak, gero:
"Orain 50.000 pezetako isuna
galderari ez erantzuteagatik.
Salaketan garbi esana zegoen
ezinbestekoa zela erantzutea".
Beraz, isuna saihestu nahian,
gauzak gehiago okertu dira.
"Horrelakoetan, ondasunik ez duen
baten izena ematen dugu. Ezin
izango diote ezer kendu". Gehitxo,
ezta? Izan ere, hartzekodunen
beldurrez, gezurrezko errudunak

ETSI.- Amore eman. Ceder.
EPEZ KANPO.- Fuerade plaza.
HUTSEGITE.- Akatsa. Folio,defecto.
ERAGINKOR.- Eficaz.
ABIZEN.- Deitura. Apellido.
PUTZ EGIN.- Haizeegin. Soplar.
BIZKOR.- Argia, ernea. Espabilado,

vivo.
EZINBESTEKO.- Derrigorrezkoa.

lmprescindible.
SAIHESTU.- Itzuri.Evitar.

urte betean ezin izango du
ondasunik eduki. Erosten dituen
guztiak besteren izenean ipini
behar. Bide aldrebesa oso. Baina
kontua da ez ordaintzea,
kotxezalearentzat isunak
ordaintzea bere burua gutxiestea
delako. Hegoaldean gidatzeko
agiri puntuduna jartzen dutenean,
akabo horiek guztiak!

ERREKURTSOAK:
l. Salaketa-orria iritsieta
gero, deskargu-orria bete duzu.
Adibidez, zuhaitz batek
estaltzen zuen trafiko-seinalea.
2. Ezezkoa iritsizaizu.
Birjarpen-errekurtsoa aurkeztu
duzu oraingoan.
Ezezkoa berriz ere.
Ordaintzen ez baduzu, %20
gehiago eskatuko dizute
hurrengoan. Premiamendu-abisua iritsizaizu azkenean. Ez
baduzu ordaintzen,
ordainaraziko dizute. Bi
errekurtso-mota dituzu aukeran:
3. Premiamendu-abisua
bidali dizun diruzainarentzat,
bata.
4. Auzitegi ekonomiko
administratiboarentzat, bestea.
5. Eta, horiek ere huts
egiten badute, enbargo-agiria
iritsikozaizu. Agiri horren kontra
ere jar dezakezu errekurtsoa.
Eta horrek huts egiten
badu, ...

ONDASUN.- Bien.
HARTZEKODUN.- Acreedor.
ERRUDUN.- Erru+dun.Erruaduena.

Culpable. Erabereko hitzak:
bizardun, dirudun, zordun...
GUTXIETSI.- Arbuiatu. Menospreciar.
BIRJARPEN-ERREKURTSO.- Recursode
reposici6n.
PREMIAMENDU-ABISU.Aviso de
apremio.
DIRUZAIN.- Tesorero.
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KARRIZKETA

FRANCISCO GRANDE COVIAN:
"

Ito egiten zuten kirolariek
ntxumea jaten zuten"
·1
i
1

~ Duela gutxi, gure artean izan dugu
Francisco

Grande

Covi6n

Gasteizen

izan den nazioarteko nutrizio-biltzarrean.
Asturiarra bera, mende honetan
tzia honek emandako

zien-

aurrapausuen

sortzaile eta lekuko izan da, bai Estatu
Batuetan pasatako hogei urteetan, bai

1

1
1

J

gero ere. Larogeita bi urte ditu. Ez dio,
hala ere, ikertzeari utzi, ezta komunikabideetan

zientzia hau zabaltzeari

ere.

Hitz-jario handiko gizona da, ironia samur erabiltzen dakiena. Nahikoa barre
egin genuen elkarrizketan.

HABE.- Jende askok uste du
elikadura-kontuan zabiltzatenok
jateko gozamena kendu nahi
diguzuela: "Txerrikirik ez, gurinik
ez...", Hala al da?

FRANCISCO GRANDE COVIAN.Arrazoi-piska bat baduzu. Medikuok
dietatik zenbait gauza kentzeko
joera dugu. Baina ez ditugu
baztertzen jendea izorratu nahi

ANTXUME.- Cabrito.
NAZIOARTEKO.- lnternacional.
BILTZARRE.- Congreso.
SORTZAILE.- Sor(tu)+tzaile. Creador.

-TZAILEatzizkiak egilea adierazten du.
Adibidez: laguntzaile, itzultzaile,
saltzaile...
LEKUKO.- Testigo.
HITZ-JARIO.- Fluidezde palabra.
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dugulako (barrez); osasunerako
hobea dela uste dugulako baizik.
Hala ere, uste dut batzuetan
gehiegi mugatzen ditugula jan-edanak. Egunotan, hain zuzen,
Erdi Aroan argitaratutako dietetika-liburu bakarra irakurtzen aritua
naiz, Xlll. mendekoa. Bada,
debekatzen zituzten produktuen
zerrenda osatuz gero, ez dakit ze
arraio jan behar zuten (barrez).

TXERRIKI.- Txerri+ki.Carne o derivado

de cerdo. Era berean: ardiki, behiki,
esneki...
GURIN.- Mantequilla.
DEBEKATU.- Galerazi. Prohibir.

H.- Esan izan da herrien jateko
ohiturak gorde eta onartu egin
behar direla, kultura guztiek
elikadura-arloan beren oreka
dutelako.
F.G.- Jakina! Gorde beharreko
ohiturak dira, askotan jendearen
jateko ohituretan badago eta
onargarri egiten dituen zerbait.
Bestalde, dietarik hoberena

ELIKADURA-ARLO.Sector de la
alimentaci6n.
OREKA.- Equilibrio.
JAKINA!- Noski! [Porsupuesto!

asmatuta ere, jan behar duenak ez
badu jaten, alferrik. Gasteizko
Biltzarrean esan nuena
errepikatuko dut. Jateko
gozamena betikoa da eta adin
guztietara zabaltzen da. Gogoan
izan beste gozamen guztiak
galtzen ditugunean ere, gurekin
dela.

Janari magikorik ez
H.- Denetik jan behar dela
diozue, ez dagoela janari
magikorik. Baina gizarteak ez du
hala uste, ezta?
F.G.-Bai. Jendearen ustez
badaude jaten magikoak. Janari
osasungarriak izenpean saltzen dira
produktu asko. Gezur hutsa! Bender
doktorearen liburuak izenburu hau
dauka: "Osasuna ala Iruzurra?".
Uste horiek ez dira oraingoxekoak.
Beti egon izan dira uste ustelak.
Grekoek uste zuten, giharrea
haragi denez, haragi asko jan
behar zuela kirolariak ona izateko.
Greziako tenplu batean zizelkatuta
aurkitu omen zituzten gomendio
hauek: salto egin behar duten
kirolarientzat antxume-haragia eta,
korri egin behar dutenentzat
zezenarena ... Jendeari ahaztu
egiten zaio jana ahoan sartu eta
urdailetik iragan ondoren,
jandakoa desagertu egiten dela.
Jandakoaren osagaiak gelditzen
dira. Patatak eta txorizoa ez
dabiltza gure zainetan barrena.

Arrain urdinaren koipea
ez da denerako
konponbidea"
H.- Koipe bejetalak
gomendatzen dituzue batez ere.
Baina arrainaren koipea ere ez al
da beharrezkoa? Arrain urdinak
eztabaida handia ekarri zuen:
garai batean txarra, gero ona ...
F.G.-Azalduko dizut hori,
horretan zerikusia izan bainuen.
Estatu Batuetara, Minnesotako
unibertsitatera, lanera gonbidatu
ninduenak piztu du kolesterolaren

ADIN.- Edad.
GIZARTE.- Sociedad.
JATEN.- Janaria, jatekoa. Comida.
IRUZUR.- Fraude.
USTEUSTEL.-Creencia vana.
GIHARRE.- Musculo.
ZIZELKATU.- Esculpir.
GOMENDIO.- Aholkua.
Recomendaci6n.
URDAIL.- Estomago.

iskanbila hori. Konturatu ginen
koipe guztiek ez zutela eragin bera
gizakien kolesterol-mailan.
1954.ean hasi ginen kolesterolaren
eta koipearen azido koipetsuaren
arteko loturak ikertzen. Ondorioak
hauetxek izan ziren: azido koipetsu
saturatuek kolesterola igo egiten
dute; poliintsaturatuek -koipe
bejetaletan daude batez erejaitsi egiten dute kolesterol-maila ;
eta monointsaturatuek -oliba-olioak, adibidez- ere jaisten dute,
baina ez poliintsaturatuek adina.
Gero, batere saturatu gabeko
koipeen bila hasi ginen animalien
koipeetan. Arrainek bakarrik dute
horrelakoa. Handik gutxira, 1957.ean
lehen artikulua argitaratu genuen,
sardina eta atunaren azido
koipetsuak aztertuz. Arrakasta izan
zuen gure lanak eta, ondoren,
beste ikerketa osko egin dira horren
inguruan. Hor dabilen teoria baten
arabera, Europako dietan gertatu
den aldaketarik handiena koipe
horiek gutxitzea izan omen da.
Orain, berriz, beste muturrera jo
dugu. Jendeak uste du arrain
urdinaren koipea dela denerako
konponbidea. Eta hori ere ez da
egia, badituelako alde txarrak ere.
Iaz, Australian gai horretaz izan zen
Biltzarbat eta hango ondorio
nagusia zera izan zen:
gomendagarri dela tarteka arrain
urdina jatea, baina ez dela arrain
urdina janez bakarrik bizi behar,
bere mugak baititu. Gomendio hori
zergatik? Elikadurako industria
arrainaren koipe kontzentratua
saltzen hasia zelako.
H.- Neurrian jatea da kontua,
ezta?
F.G.-Bai. Denetik neurrian.

Umeen opiletan kolesterola
igotzen duen kolperik?
H.- Koipe bejetalak
gomendatzen dira. Baina badira
saturatutako koipe bejetalak ere.
Eta, zoritxarrez, koipe horiek umeek
jaten dituzten opil eta litxarreriak
egiteko erabiltzen omen dira.
F.G.-Hori ez daukat hain garbi.
Umeen kolesterolarekin kezka
handia dago gaur egun.

ISKANBILA.- Sesioa,tirabira. Foll6n,
discusi6n.
ERAGIN.- lnfluencia.
GIZAKI.- Serhumano.
KOIPETSU.- Graso.
ARRAKASTA.- Exito.
ALDAKETA.- Alda(tu)+keta. Cambio.
-KETAatzizkiakekintza eta horren
ondorioa adierazten du. Adibidez:
azterketa, garbiketa, itaunketa ...

Madalenek eta omen dute errua;
horrelako koipeekin egiten direla
diote batzuek. Eta horien argudioa
da Espainiak koipe horiek
inportatzen dituela. Nik ez daukat
hain garbi koipe horiek janarietara
iristen diren. Gehiena xaboia
egiteko erabiltzen da. Baina, koko-olioa aipatu dugunez, esan behar
dut oso interesgarria dela olio hori.
Kolesterola izugarri altxatzen die bai
txakurrei -txakurrekin egin nituen
lehen saioak- bai gizakioi ere.
Azido koipetsu oso saturatuak ditu,
baina, nahi izanez gero, kimikoki
kokoaren koipe horiek bereiztuta,
atera liteke kolesterolean eraginik
ez duen koipea.
H.- Badago eztabaida bat
margarinaren inguruan. Gurinaren
ordez erabiltzen da, kolesterolik
sortzen ez duelakoan. Baina gauzak
ez omen daude hain garbi, ezta?

ALDE.- Alderdia. Lado, aspecto.
IAZ.- Joan den urtean.
TARTEKA.- Noizbehinka,noizean
behin.
ELIKADURA.- Alimentaci6n.
LITXARRERIA.- Chucheria.
ERRU.- Kulpa.
BEREIZTU.-Apartatu. Separar.
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"Jendeak

uste du patatak eta txorizoa gure zainetan barrena dabiltzala". (barrez)

F.G.-Margarina olio likidoetatik
ateratzen da, olio bejetal zein
animalienetatik. Zer egiten da?
Isurkia solido bihurtu
hidrogenazioaren bidez.
Hidrogenoa sartzean, saturatu
egiten da olioa, ez da lehengo
koipea. Guk kezka handia genuen
gai horrekin, koipe berri hauek kalte
egiten ote zuten ala ez. Ikerketa
asko egiten genituen eta ez
genuen alde handirik aurkitu.
Margarinak ez zuen kolesterol-maila asko igotzen. Badirudi
saturazio-mailak (trinkotasunak,
beraz) baduela zerikusia horretan.
Ezdakigu seguru nolako eragina
duen margarinak kolesterolean.
Holandar batzuek aurkitu dute
kolesterola igotzen duela ... Dena
den, eztabaida honek margarinan
aldaketak ekarri ditu: Ameriketan
hasiak dira hain trinkoak ez diren
margarinak ekoizten, hozkailuan
eduki beharrekoak, gutxi

ISURKI.- Liquido.
TRINKOTASUN.- Densidad.
EKOIZTU.- Producir.
HOZKAILU.- Ho(t)z+gailu.Hozteko

tresna. Frigorifico.Eraberean:
garbigailu, igogailu, zulagailu...
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hidrogenatuak direlako. Nik
dakidanez, margarina horiek ez
dira kaltegarriak.

Ezdaukat inolako
frogarik margarina
kaltegarria dela
esateko"
H.- Eta hemen saltzen direnak
gomendagarriak al dira?
F.G.- Esandizut gure ikerketetan
kolesterola ez zutela asko igotzen.
Baina oso zaila da gomendagarria
den ala ez den esaten.
Hidrogenazio-maila ezagutu
beharko litzateke eta zein
koiperekin egina den margarina ...
Bestalde, ez daukat inolako
frogarik kaltegarria dela esateko.

FROGA.- Prueba, demostraci6n.

Ezdut uste jendea beldurtu behar
denik. Gauza hauetan oso kontuz
ibili behar dugu. Ezda ahaztu
behar zenbait herrialdetan jendeak
A bitaminaren zati handi bat
margarinatik hartzen duela,
Ingalaterran %l l . gurinetik% 8a
baino jasotzen ez duen bitartean.
Baina, beldur naiz gai hauetan
jendeak gure mezuak gaizki
hartzen ez ote dituen. Jendeak
egunkarian horrelako gauzak
irakurtzen dituenean, hitzez hitz
ulertzen ditu eta beldurtu egiten
da. Ezda konturatzen gauzak
interpretatu egin behar direla.

Kolesterola, moda baino
gehiago
H.- Kolesterola hain estu
hartzekoa al da? Hori ez al da
moda bat?

BAINO.- Baizik,besterik.
MEZU.- Mensaje.

F.G.- Moda den heinean,
salatzekoa da. Bestalde, garbi ikusi
da kolesterol-maila jaisten denean,
bihotzekoak
gutxitu egiten direla.
Azken hamabost urteotan toki
batzuetan %40a jaitsi direla uste
dute. Estatu Batuetan, urtero
600.000 lagun hiltzen ziren
bihotzekoak jota; 240.000 gutxiago
hiltzea ez da gutxi. Baina ez ditzala
beste gaitz batek hil, kolesterola
jaitsi diegulako.
H.- Nola da hori?

F.G.- Lan honetan gabiltzanok
elikadura-ohituren bidez hilkortasun-tasa orokorra jaitsi nahi genuke.
Gure helburua ez da bihotzekoak
bakarrik murriztea. Ezdugu gauza
handirik lortu jendea bihotzekoak
jota hil partez, koloneko minbiziak
jota hiltzen bada. Egia esan, hil,
denok hil behar dugu, baina ...
(barreak). Kolesterol-murrizketari
salaketa bat egin zaio: koloneko
minbizia areagotu duela. Eta, egia
esan, herritik herrira minbizi-mota
honen eragina oso bestelakoa da.
Horrek pentsarazten digu izango
duela beharbada dietarekin
loturaren bat.
H.- Ezdut ulertzen nolako lotura
duen kolesterolaren murrizketak
koloneko minbiziarekin.

F.G.- Ezdakigu zergatik
gertatzen den. Agian ez dute
zerikusirik. Bihotzekoak jota hilko ez
balira, gehiago bizlto. beharbada
berdin-berdin azalduko litzaieke
minbizia. Duela berrogeitamar urte
gaitz hauetako asko ez ziren
buruhauste handia, jendea ez
baitzen hainbeste bizitzen. Hetikak
hiltzen bazituen gaztetan,
heldutakoan ez zuten gaitz hauekin
hiltzeko astirik.

Ardoa eta bihotzekoak
H.- Ardoa oxidazioaren kontrako
erremedio ona dela diote batzuek.
Egia al da?
F.G.- Niri ez zait batere
gustatzen ardoaz hitz egitea,
alkoholtzaletasuna bultzatzen
dugulako, baina ... Frantziako kasua
oso harrigarria da. Gurin asko jaten

HEIN.- Neurria. Medida.
BIHOTZEKO.- lnfarto.
LAGUN.- Pertsona.
GAITZ.- Gaisotasuna, eritasuna.
Enfermedad.
HILKORTASUN-TASA.- Tasa de
mortalidad.
MURRIZTU.-Gutxitu, urritu. Kontrakoa:
gehiagotu, aniztu.
HIL PARTEZ.-Hilordez, hil beharrean.
En lugar de morir.

dute. Hala ere, gutxi hiltzen dira
bihotzekoak jota. Duela urte asko
Estatu Batuetan grafiko bat osatu
genuen koipe-kontsumoa eta
bihotzekoen arteko loturak
ikusteko. Emaitza: zenbat eta koipe
gehiago irentsi, orduan eta
bihotzeko gehiago. Baina Frantzian
ez da horrela gertatzen. Bestalde,
grafikan bihotzekoen tasa eta
alkohol-kontsumoa elkartzen
direnean, zera gertatzen da:
zenbat eta alkohol gehiago edan,
orduan eta eta bihotzeko gutxiago.
Frantziako datuetan horixe
gertatuko da, nonbait.
Estatistika-egile britainiar
batzuek beste ikerketa bat egin
zuten. Alkohola hiru ataletan
banatu zuten: ardoa, zerbeza eta
pattarrak. Ezdago inolako
hartuemanik bihotzekoen eta
zerbeza eta pattarren
kontsumoaren artean. Ardoarekin,
berriz, bai. Horrek pentsarazten
digu ardoan badagoela gauza
mesedegarriren bat, alkoholarekin
zerikusik ez duena edo zerikusi
handirik ez duena. Horiek dira zuk
aipatutako antioxidatzaile horiek.

MINBIZI.- C6ncer.
BESTELAKO.- Desberdina. Diferente.
BURUHAUSTE.-Kezka. Preocupaci6n.
HETIKA.- Tuberculosis.
EMAITZA.- Resultado.
IRENTSI.-Tragar.
NONBAIT.- Dirudienez. Al parecer.
PATTAR.- Licor.

Ardoaz hitz eginez,
alkoholtzaletasuna
bultzatzen dugu"
H.- Ardo-piska bat edateko
gomenda liteke, beraz?

F.G.-...
H.- Baina non dago neurria?
Hiru txikiko botilan?

F.G.- Gutxiago! Hogeitamabost
gramo alkohol ... (buruz hasi da
kontuak egiten). 350 zentimetro
kubiko dira gutxi gorabehera. Hori
izan liteke neurria. Baina, hori
esaten badut, jendeak gehixeago
esango du. Horregatik ez naiz
ausartzen gomendatzera. Entzun
zer gertatu zen Frantzian: behin
Medikuntza Akademiak ez dakit ze
arau eman zuen ardoaren
inguruan. Ba, Parisko metroan
horrelako iragarki handiak azaldu
ziren: "Jamais plus qu'un littre pour
jour". Sekula ez egunean litro bat
ardo baino gehiago. Niri egunean
litro bat izugarri iruditzen zait.

HIRU TXIKIKO BOTILA.- Botella de tres
cuartos.
BURUZ.- De memoria.
IRAGARKI.- Anuncio publicitario.
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Bi mila bertso-doinu bilduak ditu

Joanito Dorronsoro:
" rritmo aldetik iz
ooretzea dator"

arrizk

~ Inoiz amaitzen ez den egitekoa hartu du bere gain Joanito Dorronsoro
ataundar zumaiartuak. Bertsotan 1eta Bertsotan 11liburuetan bildu zituen bertso-doinu mordoa, eta, dagoenekoz, jasoak ditu 2.000. "Kantu herrikoiak
aztertzen hasi nintzenean, konturatu nintzen lOetik8 bertso zirela". Elkarrizketa
astearte batean egin genuen, eta ostegunean atzera Lazkaoko Beneditarretara joan nahi zuen. Zertara? Hantxe egon dira apailatuta 2.000 bertso-doinu
horiek, eta zuzenketak eraman behar argitaratu baino lehen. Azken orraztua,
alegia. Baina, baita doinu gehiago ere. Eta hantxe laga genuen Joanito
Zumaian, mahai baten aurrean eserita, material berri horrekin batera. Horixe
santa sekula burutzen ez den lana!

Mahai horretatik hurren du
pianoa Joanito Dorronsorok. Gu
pianoaren aldamenean eseri gara
hitz egiteko. Pianoa behar-beharrezko lan-tresna du, doinuak
solfeoz idatzi behar baitira. Doinuak
biltzen hasi zenean, lanerako
metodologia bat behar zuen:
"Doinu guztiak neure buruan
dominatzeko asmoa nuen. Doinuei
izena jarri ... Gero konturatu nintzen
hori ez zela posible. 200-300
gogoratzeko gauza nintzen, baina
hortik aurrera ..." Eginbeharrik
zailena bertso-doinu guztietara
iristea omen da eta identifikatzea:
"Hartzen dut doinu bat eta, hau
zein doinu da? Eta gero doinuaren
aldakiak, asko dira antzekoak eta
kosta egiten da bi edo hiru aldaki
doinu bera direla antzematea".
Beraz, doinuak identifikatzeko
solfeoz idatzita dagoen guzti-guztia
aztertu du, baita diskoak ere,

DAGOENEKOZ.-ladanik. Ya.
JASO.- Altxatua, gordea. Recogido.
ATZERA.-Ostera, berriro.
AZKENORRAZTU.-Azken ikutua.
Ultimo retoque.
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Joanito Dorronsoro bere etxean.

LAGA.- Utzi.Dejar.
BURUTU.Gauzatu, zertu.
HURREN.-Gertu, hurbil.
ALDAMEN.-Ondoa, alboa.

EGINBEHAR.-Lana, eginkizuna.
ALDAKI.- Variante.
ANTZEMAN.-Nabaritu, igerri. Notar.

kaseteak, kantautoreen lana,
bertso-jaialdiak ... Eskerrak
ataundarrak aitzindariak izan
dituen. Adibidez, Aita Donostia,
Jorge de Riezu,Aita Zavalaren lana
ere hor izan du Dorronsorok, Azkue
ere kontuan hartu du, Iparraldean
Salaberri. Iparraldera musikari
frantziar dezente jin omen zen XIX.
mendean bertako musika
aztertzera: "Zuberoan, Lapurdin ...
doinua lehenago agertzen da
solfeoan jarria, eta doinuaren
arrastoaren errespetuan zuzenago
· ibili dira. Agian, kantari gehiago
izan dira".

Rapa sartzea?
Ezdakit ba!"
Adibidez, Jan Sarasua batek
bertso-doinu bat erabili duela,
lehendik ezaguna; lehendabizikoz
zein bertsolarik kantatu zuen aurkitu
beharko du Joanitok, eta, ahozko
tradizioan gaudela kontuan
hartuta, hori ez da beti erraz
jakiten. Izena jartzeko orduan,
lehen bertso-lerroa erabili du
batzuetan, adibidez, l935eko
txapelketan Basarrikerabilitako
agurra "Uso zuri bat inguratu zait".
Beraz, doinu bakoitzari izena jarri
behar dio, eredua aurkitu, lehengo
aldiz nork abestu zuen esan, nork
eta non jasoa den, eta
pentagraman idatzi. J. Dorronsorok
esan digunez, 300-400 bat doinu
izango omen dira hitzik gabekoak,
hau da, herriak ahoz aho
pasatakoak, baina "tororeotuz".
Horiei ere izena jarri behar zaie.

Tradizioa eta berrikuntza
Garai batean bertso-molde
txikia, (zortziko txikia, koplak ...) erruz
erabiltzen zen. Orain joan behar
horrelakoak entzutera ... Zortziko
nagusia nagusitu da ia erabat.
Bertsolaria hitzaren menpe jarria
dago, eta horrela zail izango da
bertso-molde txikiari lotzea: "l 0-8,
10-8... Horretara jarri dute
pentsamendua. Molde txikiak
azkarrago joatea eskatzen du, ez
da hain logikoa, ez da gauzak
azaltzeko ...Nik uste gehiago egin
beharko litzatekeela. Denek
txapelketaren bidetik jotzen dute,
eta ez dut uste, gainera,
txapelketan txikia behar bezala
neurtzen denik" esan digu doinu-biltzaile honek.

AITZINDARI.- Aurrelaria. Pionero.
JIN.- Etorri.
BERRIKUNTZA.-Berri(tu)+kuntza.
Renovaci6n. -KUNTZAatzizkiakekintza
eta horren ondorioa adierazten ditu.
Esatebaterako: atzerakuntza,
zapalkuntza, hobekuntza...
ERRUZ.-Asko.
ORAIN JOAN BEHAR HORRELAKOAK
ENTZUTERA.-Alferrikda horrelakoak
entzutera joatea.

Hor ere ba omen dago alderik
herrialdetik herrialdera: "Orain
harremanak estutu egin dira, baina
Iparraldean oso gutxi erabili da
handia, Nafarroan ere gutxi, baita
Bizkaian ere. Handiaren erabilera
batez ere Gipuzkoako kontua izan
da".
Doinu berriak plazaratzeko ere
normalean txapelketa aukeratzen
da: "Txapelketatik kanpora doinu
berriak plazaratuta bertsolariak ez
du bere burua promozionatzen.
Horretarako, txapelketan eskaini
behar du berrikuntza".

Bertso-molde
handiaren erabilera
batez ere Gipuzkoako
kontua
Bertsolariek iturri askotatik
edaten dute bertso-doinu egarria
asetzeko. Adibidez, Joanito
Dorronsoren liburuetatik. Adibidez,
"Antton eta Maria". Doinu horrekin
kantatu zuten Penagarikanok eta
Egonak hamarreko txikian. (Ikus
HABEaldizkaria, 222. alea, 32.
orrialdea). Oso modan egon da
"Antton eta Maria" doinua. Dena
den, doinua solfeoz bakarrik
idatzita baldin badago, ez omen
diote horrenbeste heltzen
bertsolariek. Baina diskoan
entzuten badute, orduan bai: Mikel
Laboa, Lete, Kaxiano, Oskorri, B.
Lertxundi, Imanol, T.Artola ...:
"Abeslariek badakite doinua
herrian txertatzeko oso bide ona
dela bertsolaria".
Eta Rapa sartzea? -galdetu
diogu Joanitori. "Ezdakit ba, nik.
Nik uste muga batzuk jarri behar
direla. Berrikuntzak bai, baina gure
nortasuna galdu gabe ... Erritmo
aldetik izugarrizko pobretzea dator.
Errazsartzen dena ari dira
aukeratzen. Bilintxen "Behin batian
Loiolan"ek baditu hiru edo lau
doinu gureak, eta gaurko gazte-jendearentzat Egan taldearen
bertsioa da "Behin batian Loiolan",
doinu kanadiarra. "Antton eta
Maria" horrek badu beste aldaki
bat Nafarroan, oso polita, baina
zailagoa, "Gauza bat deklaratzen/
behar dut nik hasi..." Erritmo
errepikatiboa aukeratzen da,

NAGUSITU.- Gailendu. Predominar.
JARRI.- Egokitu,moldatu.
ALDE.- Diferentzia.
TXERTATU.-Itsatsi.lnjertar.
NORTASUN.- lzakera. Personalidad.

Bertso-doinuei esker sari bat
baino gehiago irabazia du
Mendizabalek, eta, Joanitok
adierazi digunez, besteak beste,
Lazkao Txikik ere erreparatzen
omen zion doinuari.
ordea". Moda-kontua ere izango
dela esan diogu: "Ez dakit. Erraza
behintzat izan behar du.
Patxadakoa, tartean atsedena,
pentsatzeko, edo besterik gabe,
atsedena hartzeko, eta
azkenaurreko puntua oso goitik,
luzitzeko, do de pecho emateko".

Lanik zailena bertso-doinu guztietara
heltzea da"
Dena den, botatako bertsoa
ona bada, horrek asko lagunduko
omen dio doinu berriari. Errezago
sartuko dela alegia. Esaterako,
Amurizak bere aitari kantatu
zizkionean txapelketaren finalean.

Bertsolaritza molde
idatzietara jarria
Doinua ere molde idatzietara
jarrita dago: "Lehen kantatzen
zuten auskalo nola, libreago. Pausu
oso inportantea da pianora etorri
eta solfeoz jartzea. Eta arriskugarria.
Zein konpas erabili behar dut?
Molde batean idaztera noa,
"kortse" baten barruan. Gaurko
musika idazteko erara moldatua
gelditu da bertsoa. Azkuek, Aita
Donostiak ... amona bati entzun eta
idazten zuten, ez zegoen
magnetofoirik. Baina guri hura
heldu zaigu idatzita ..."

AZKENAURREKO.- Penultlrno,
ESATERAKO.- Adibidez, esate
baterako.
AUSKALO.- Batek daki. Vete a saber.
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IKASLEAK
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.

~
Un1berts1tatean ikasteko dirurik ez dute eta Gobernuan
edo banketxeei eskatzen diete. Gero, udan, lan-piska bat egin
ondoren, itzuliko dute dirua. Edo ikasketak bukatzean. Baina ...
iritsi da zorra kitatzeko ordua eta dirurik ez: "Nondik aterako
dugu, lanik ez badaukagu?". Zorrak handitzen ari dira, baita
egonezina ere. Joan den ikasturtearen bukaeran ikasleek
bataz beste 300.000 pezeta (15.000 libera) zor zuten.
Gurean ere badira banketxeen maileguak. Baina, eskatu
aurretik, gogoan izan Britainia Handikoa. Agian, hobe izango
da etxekoei "mailegua" eskatzea.

EZ ADARRIK JOI

lJ

Egunkari batean aurkitu dugu perla hau, barruko osasun-osagarrian.
Estatu Batuetako
ikerketa baten berri ematen dute. Zenbat kaloria erretzen dira lotan? Orduko 65. Eta etzanda?
77. Eta "maitasuna egiten" 90 (?). Eserita l 00 kaloria erretzen dira. Bibolina jotzen, berriz, 150.
Kakotx artean ipini dugu maitasuna egiten. Auskalo zeri esaten dioten maitasuna egitea!
Agian, amerikarrak gu baino xuabeagoak izango dira. Edo, agian, kazetariek adarra jo
digute, beste askotan bezala. Zer uste duzu zuk?

SARDEETARA SARTZEA DEBEKATUTA?
~
Debekua ez zen gerra-hegazkin
amerikarrentzat, zibilontzat baizik. Azken urteotan
puri-purian jarri dira Bardeak: pelikulak egiteko -"Acci6n
Mutante"-,
land-roberretan ibiltzeko,
mendiko txirrinduan ibiltzeko, barraskiloak biltzeko, "Bidaia harrigarriak" egiteko ... Nafarroako herri
batzuek Bardeez baliatzeko eskubidea dute aspalditik. Ezdute
han "kanpotarrik" nahi. Bardeetan sartzeko baimena behar?
Hori nahi zuten Bardeetako Juntakoek. Bardeak haientzat
bakarrik. Zorionez, Nafarroako Gobernuak bertan behera utzi
du horien erabakia. Eta, hori bai, Ingurugiro Sailak bisitak
arautzeko asmotan da. Gerora, parke natural izendatzeko
asmotan dira.
Martxa ederra hau! Europako Elkarte Ekonomikoan mugak
kendu nahi direla? Bai, zera! Laster aldameneko herrira
joateko ere hesiak zeharkatu beharko dira.

EMAKUME ETA GIZONEZKOEN ARTEAN
BERDINTASUNA 2468 URTERAKOI
Tokitan dago urte hori! Lanaren Nazioarteko Erakundeak egin du iragarpen hori.
Emakumeak ez dira lanpostu erabakiorretara
iristen, ez lan-munduan ezta politikan ere.
UNO-ONUko 179 estatuen artean emakumezko lehendakari bat bakarra dago. Komunitate
Autonomoetan eta beste hainbeste gertatzen da. Eta lantokian zenbat emakumezko ikusi
duzu goi-karguetan?
... Hala ere, emakumea ari da poliki-poliki lanpostu horietara iristen.
Oraingo martxan, 475 urte beharko dituzte gizonezkoen parera iristeko.
ARGAZKIAK: X. ELGEZABAL
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ZORRAK JANDA.- Devorados por Jas
deudas.
ITZULI.-Bueltatu. Devolver.
ZORRA KITATU.-Liquidar la deuda.
EGONEZIN.- Urduritasuna. lnquietud,
nerviosismo.
BATAZ BESTE.-Batekoz beste. De
promedio.
MAILEGU.- Prestorno,
ADARRA JO.- Tomar ei pelo.
OSASUN-OSAGARRI.- Suplemento de
salud.
BERRIEMAN.- lnformar.

LOTAN.- Durmiendo.
KAKOTX.- Comilla.
AUSKALO.- Batek daki. Vete a saber.
DEBEKATU.-Galerazi, eragotzi. Prohibir.
GERRA-HEGAZKIN.- Avi6n de guerra.
PURRl-PURIANJARRI.- Ponerse muy de
moda.
BARRASKILO.- Caracol.
BAIMEN.- Permiso.
BERTANBEHERAUTZI.-Baliorik gabe
utzi. lnvalidar.
ARAUTU.- Reglamentar.
IZENDATU.- Nombrar, declarar.

MARTXA EDERRAHAU!- [Menudo
idea! iMenudo rumbo!
BAI, ZERA!- iQue va!
LASTER.-Aurki. Dentro de poco.
HESI.- Cercado.
BERDINTASUN.-lgualdad.
TOKITAN DAGO! -Lekutan dago! -iEn
buen sitio est6!, [cost nada!
IRAGARPEN.- Anuncio.
ERABAKIOR.- Decisivo.
BESTEHAINBESTE.-Otro tanto.
GOI-KARGU.- Alto cargo.

XX. MENDEKO ASMAKIZUNAK (1)
Orrialde honetan, bizimodua
eta ohiturak aldatu dituzten
asmakizun ezagunen berri emango
dizuegu.

mendearen aurreneko
hamarkadaren hasieran, marka
guztietako milaren bat kotxe egiten
zituzten urtean.

Aspiragailu elektrikoa.
Aspiragailua 1913on erabili zuten
lehendabiziko aldiz Suezion. Etxeko
aparailu honek haizea irentsiz
garbitzen du. Hasiera boteon,
industrion erabiltzen zen
aspiragailuak petroliozko motorra
zeukan eta 1901eon patentatua
izan zen.

Hegazkina. 1901. urteko
abuztuaren 14ean egin zuen
hegan lehendabiziko aldiz abioi
motordun botek. Baino 1933.ean
jarri zuten martxan lehenengo
hegaldi komertziala, 10 bidaiari
eramaten zituen Boeing 247
batekin. Egungo hegazkinik
modernoena Airbus A340 izenekoa
omen da, 294 lagun eraman
ditzakeena.

zegoen beste herri askotan, jantziak
eta oinetakoak ixteko modu erraza
eta eraginkorra zeloko.

Irratia. 190l eko abenduaren
l 2an Marconi-k arrakastaz burutu
zuen lehenengo uhin-emanaldia.
Baina, irratiaren benetako
zabalkundea l 948on gertatu zen,
transistorea asmatu zutenean.

Aire egokitua. W. Corrier
iparramerikarrak asmatu zuen 1911.
urteon. Toki itxietan haizearen
tenperatura kontrolatzeaz gain,
hezetasunari ere maila jakin
batean eutsi nahi zion. Nahiz eta
batzuetan behor-beharrezkoa izan,
beste batzuetan, enerjia alferrik
gastatzeko modua besterik ez da.

Boligrafoa. Tresna eroso eta
ezagun hori Laszlo Bira kazetari
hungariarrak sortu zuen l 938an.
Azkar lehortzen den tintaren ideia
bere aldizkaria argitaratzeko
makinak ikusi zituenean bururatu
zitzaion. Buenos Aires-en hasi ziren
saltzen 1945ean.
Kalkulagailua. Gaur egungo
ikasleak ariketa matematikoak
egiteko erabiltzen dituen makinak
nahikoa berriak dira. Lehenengoa
Texas lnstruments enpresak kaleratu
zuen l 973an.

Automobila. Mende honen
hasieran kotxe bakar batzuk
bazebiltzan kaleetan zehar. Baina,
XX. mendean ekoiztu ziren
multzoka bata bestearen atzetik.
Aipatzekoa da 190lean
kaleratutako Mercedes-a. Dena
den, beste enpresak ere ez ziren
atzera begira egon eta,

ASMAKIZUN.- lnvento.
IRENTSI.-Tragar.
AIRE EGOKITU.- Aire acondicionado.
KONTROLATZEAZGAIN.- Aderncs de
controlar.
HEZETASUN.-Humedad.
BAZEBILTZAN.-Ya andaban.
EKOIZTU.- Producir.
AIPATZEKOA DA.- Hay que mencionar.
HEGAZKIN.- Abioia. Avi6n.

Zinea. Lehenengo filmeo 1895.
urteko abenduaren 28an eman
bazen ere, zinearen garapena XX.
mendeko kontua do. l 927koa da
lehenengo filme ahotsduna;
technicolor-o, 1935ekoo eta
zinemaskopea, berriz, l 952koo.

Garbigailu elektrikoa. Seguru
oski, gutako askok entzun diegu
geure amonei -edota, amei- horixe
dela "mendeko asmakizuna".
190lean sortu, eta 1912an kaleratu
zen ontzigarbigailuarekin batera.
Berrogeigarren hamarkadan
hedatu zen, batez ere, garbikori
modernoen gorapenarekin.

~--

Kremailera. Gideon Sundbach
izeneko suediarrak patentatua,
1917on zabaldu zen merkatu
amerikarrean eta hogeigarren
hamarkadan jada oso hedatua

HEGALDI.- Vuelo.
ERAMAN DITZAKEENA.- Que puede
llevar.
TRESNA.- Utensilio.
EROSO.- C6modo.
AZKAR LEHORTU.-Arin idortu. Secar
con rapidez.
BURURATU.-Gogoratu. Ocurrirsele a
uno.
EMAN BAZEN ERE.-Aunque se di6.
GARAPEN.- Desarrollo.

AHOTSDUN.- Ahotsa duena. Sonoro.
JADA.- Jadanik. Ya.
HEDATU.- Zabaldua. Difundido.
ERAGINKOR.- Eficaz.
ARRAKASTA.- Exito.
BURUTU.-Llevar a efecto.
UHIN-EMANALDI.- Emisi6nde ondas.
BENETAKO.- Egiazkoa. Verdadero,
real.
ONTZIGARBIGAILU.- Lavavajlllas.
GARBIKARI.- Detergente.
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UDAKO BARNETEGIAK
ANTOLATZAILEA

NON

NOIZ

MAILA

IRAUPENA

ORDUAK

PREZIOAK

G. ARESTI
(94)423.23.12
JUAN MATEO ZABALA
(94)422.13.88
BAKAIKU
UDABERRIA
(945)22.34.33

Uzt. 1/14
Uzt. 15/28
Abu. 2/15
Abu. 16/29
Ira. 1/21

4. urratsetik
aurrera

2 aste

7 l /2 egunean

37.000

4. urratsetik
aurrera

3 aste

7 l /2 egunean

49.000

7. urratsetik
aurrera

2 aste

6-7 egunean

35.000

HEGOALDE
(945)28.41.96
ALTZA
(943)39.43.77
MON PAS
(943)27.27. l l
SARA
ORTZADAR
(943)52.66.57

Uzt. 16/30
Abu. 2/15
Abu. 16/29

URUMEA-R. ARREGI
(943)46.46.55
MAIZPIDE
(943)88. 92.31
88.92.32

LAZKAO

Uzt. 5/23
Abu. 2/20

Guztiak
Alfabetatze
teknikoa ere bai

15 egun

6 egunean

25.000

Ira. 6/Ur.l

Guztiak

20 egun

5 egunean

27.500

UZTARRI
(94)424.99.30

ARTEA

Uzt. 12/24

Euskalduntzeko
guztiak

2 aste

7 l /2 egunean

33.000

LABAYRU
(94)443. 76.84

DERIO

Uzt. 5/17

Mintzabidea, EGA,
Alfa betatzen,
Itzulpena, Idazkera,
Literatura

2 aste

7 egunean

35.000

UREPEL

Uzt. 5/16

l . 3, 5, 6 eta
Alfabetatzen

2 aste

6 egunean

Uzt. 19/30

3, 5, 6 eta 8.
urratsak

1.100/1.900
(AEK-koak)
1.400/2.200
(AEK-koak ez
direnak).
LIBERATAN

AEK
IPARRALDEA
(07)33-5925 7609

Abu. 2/13
AULESTI
OIARTZUN
ARABA
(945)26.81. 18
BIZKAIA
(94)424.17. l 0

ZALDIBIA
LIZARTZA
AIZARNAZABAL

GIPUZKOA
(943)47. 19.35
NAFARROA
(948)22.02.13

DIMA

Eka. 14/27
Uzt. 5/18
Uzt. 19/Abu. l
Abu. 2/15
Abu. 16/29
Abu. 30/lra. 12
Ira. 13/26

3. urratsetik
gora guztiak

2 aste

6 egunean

30.000
1.500 libera

Uzt. 5/25
Abu. 2/22
Abu. 30/lra. 5

3. urratsetik
gora guztiak

3 aste

6 egunean

37.500
1.875 libera

EGA

3 aste

6 egunean

40.000
2.000 libera

3. urratsetik
gora guztiak

4 aste

6 egunean

45.000
2.250 libera

EGA

4 aste

6 egunean

50.000
2.550 libera

Azken bultzada

2 aste

6 egunean

34.000
l .700 libera

ITUREN
ZESTOA
AIA
ALEGI
AMEZKETA
ATAUN

Uzt. 5/Abu. l
Abu. 2/29
Abu. 30/lra. 26

Abu. 2/15

I
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ANTOLATZAILEA

NON

IKA
(948)63.77.96
22.22.46

BERA

(945)28.89.22

DONEZTEBE

'

LEITZA

NOIZ

.

MAILA

IRAUPENA

ORDUAK

PREZIOAK

Uzt. 12/30
Abu. 2/20

l. eta 2.
urratsak

3 aste

90 ordu

34.000

Uzt. 12/30
Abu. 2/20
Abu. 30/lra. 12
Ira. 13/26

3. eta 4.
urratsak
3. eta 4.
urratsak

3 aste

90 ordu

34.000

2 aste

60 ordu

28.000

Uzt. 12/30

5. eta 6.
urratsak
5-6- 7-8-9 eta
l 0. urratsak

3 aste

90 ordu

34.000

3 aste

90 ordu

34.000

2
3
4
2
2

aste
aste
aste
aste
aste

60 ordu
90 ordu
120 ordu
60 ordu
60 ordu

28.000
34.000
39.000
28.000
28.000

Abu. 9/27
Uzt. 19/30
Uzt. 12/30
Abu. 2/27
Abu. 30/lra. 12
Ira. 13/26

5-6- 7-8-9 eta
l 0. urratsak

HONDARRIBIA

Uzt. 12/30

Alfabetatzen
EGA

eta

3 aste

90 ordu

36.000

BIDARRAI

Abu. 2/27

Alfabetatzen
EGA

eta

4 aste

120 ordu

46.000

ZIZURKIL
HERNANI

Eka. 28/Uzt. 16

4-5-6-7-8.
urratsak

3 aste

6 egunean

30.600

ERMUA
(bertakoentzat)
(943)17.09.25

LEGAZPIA

Eka. 28/Uzt. 16

6. eta 10.
urratsak

3 aste

6 egunean

DURANGO
(bertakoentzat)
(94)620.08.38

ZEANURI

Uzt. 3/17

5. urratsetik
aurrera

2 aste

7 egunean

20.000

ERANDIO
(Unbe)

Uzt. 1/15

5. urratsetik
aurrera

2 aste

6 egunean

22. 120

Uzt. l/18

4-5-6-7.
urratsak

3 aste

6 egunean

42.000

14 egun

7 egunean

35.000

LESAKA

GIPUZKOAKO
UDAL EUSKALTEGIAK
IRUNGO U. Euskaltegia
(943)62.02.62
BIZKAIKO UDAL
EUSKALTEGIAK

SOPELA
(94)676.31.54
ERANDIO
(94)467.60.75
URRATS
(943)46.55. 93
HITZEZ
(943)27.81.55

URRESTILLA

Abu. 2/15
Abu. 16/29

4.500
(udaletxearen
laguntzarekin)

ZARA UTZ

Uzt. 1/14
Uzt. 15/28
Abu. 2/15
Abu. 16/29

4-5-6-7-8-9
eta EGA

2 aste

7 l /2 egunean

37.000

ULIBARRI
(94)416.65.68
416.24.72

ARANTZAZU
(Gipuzkoa)

Uzt. 5/17
Uzt. 19/31
Abu. 2/14
Abu. 16/28
Ira. 13/25

Guztiak
Alfabetatzen
ere bai.

2 aste
(13egun)

8 egunean

39.500

AURTEN BAI
Zornotzako barnetegia
(94)630.83.04

ZORNOTZA

Uzt. 5/16
Uzt. 19/30
Abu. 2/13
Ira. 6/24

Guztiak

2 aste

6 egunean

40.000

Uzt. 4/18
Uzt. 18/Abu. l
Abu. l/15
Abu. 15/29

3.etik aurrera

BILBO ZAHARRA
(94)415.82.92

ILAZKI
(943)42.49. l 0

ALKIZA

3 aste
2 aste

45.000
8 egunean

38.000
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MANOLO ARIZKORRETA:
"TXIRRINDULARIEN AMA GARA
MASAIARIOK"
31 Manolo Arizkorreta zegamarra

Banesto talde-

ko masoiari da. Hogeita hamar urtekoa, zazpi urte
daramatza

lanbide honetan,

lau Reynolds taldean.

hiru Baneston eta

Urte seinaleak,

hiru Tour, Giro bat eta Vueltaespana
baitute

bere taldeetako

gainera,

bat irabazi

txirrindulariek,

Miguel

Indurainek eta Perico Delgadok hain zuzen. Horrelako garaipenetan txirrindulari morroien lana goraipatu izan da askotan.
ordea,

masaiariek

Ahaztu egiten

txirrindularien

zaigu,

hankak igurtzi,

gozatu eta askatu ezean, zaila dela irabazle izatea. Txirrindularien

"amatxo"

dira, masoi lanaz

gainera, denetik egiten baitiete: erosketak egin,
arropak

garbitu,

otartekoak

prestatu,

barrua

libratzen lagundu ... Txirrindulariak ere, nahiz eta
askotan

ahazten

zaigun,

HABE.- Reynoldsekoak zuen
ostatura biltzen zirelako hasi omen
zinen masoiari.

haragizkoak

izaki.

masoia-ikastaro bat egin nuen eta
hurrengo urtean masoiari.

Etxetik kanpora beti
MANOLO ARIZKORRETA.Bai.
Hala da. Erdi-bromatan hasi ginen.
Lanik gabe nengoen orduan eta
Unzueri esan nion nitaz gogoratzeko.
Hasi nintzen mekanikoekin bizikletak
garbitzen, gero masaiariekin
erosketak egiten, ez gauza batean
eta ez bestean. Erotuta ... Gero,

MASAIARI.- Masajista.
LANBIDE.- Ofizioa, bizibidea.
URTESEINALEAK.- Aries senclcdos.
GARAIPEN.- Garai(tu)+pen. Triunfo.
-PENatzizkiak ekintza eta horren
ondorioa adierazten ditu. Adibidez:
laburpen, hedapen, egiaztapen ...
GORAIPATU.- Aupatu, goratu. Alabar.
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H.- Kamioizaleak bezala bizi
zaretela aditua dut: beti etxetik
kanpora. Egia al da?
M.A- Bai. Urtean l80tik 200
egunera egiten ditugu kanpoan,
gehienetan urruti. Oso gogorra da.

ASKATU EZEAN.- Askatzen ez badira.
Sino se relajan.
OTARTEKO.- Ogibitartekoa. Bocadillo.
IZAKI.- Baitira. Puesson.
KAMIOIZALE.- Kamioi+zale. Kamioia
erabiltzen duena. Camionero. Era
berean: esnezale, ogizale, ardozale ...

Gero, lanean ere ordu dezente
ematen ditugu.
H.- Esaiguzu zer egiten duzuen
Tourrean, adibidez?
M.A- Txirrindulariek irteera baino
hiru ordu lehenago gosaltzen dute.
Hamaiketan bada, zortzietan. Ba,
guk sei t' erdietan jaiki behar
otamena prestatzeko.

DEZENTE.-Franko, asko.
EMAN.- Igaro. Pasar, dedicar.
OTAMEN.- Avituallamiento.

H.- Dieta medikuek egina
izango da, ezta?

M.A.- Ez.Guk ikusten dugu
nolakoa den etapa. Nahiko
berdina bada, ohizko janak jartzen
ditugu. Dieta neurtuak dira. Etapa
oso gogorrak badira, berriz, beste
pastila batzuk ere ematen dizkiegu.
H.- Zer jaten dute txirrinduaren
gainean?
M.A.- Etapa normal samarra
bada, bi ogitarteko txiki jartzen
ditugu , igoa! urdaiazpikoa
gaztarekin edo konfitura-piska bat
gaztarekin. Hotz badago,
txokolate-piska bat. Eztia ere bai
eta bi pastel. Gero fruta, hiru-lau
pieza. Batzuetan menbriloa
gailetekin eta pastilaren bat igoa!.
Eta, edateko, edari isotonikoak eta
ura gehienbat.

Urtean l 80tik 200
egunera egiten ditugu
etxetik kanpo"
Hiru ordu-laurdeneko
masoia gutxiegi
H.- Lasterketaren aurretik ere
ematen al duzue masaiarik?
M.A.- Piska bat bai. Bost minutu
edo hankak berotzeko, nerbioa
emateko.
H.- Burua lasaitzeko teknikak ere
badira, ezta?
M.A.- Bai. Baina batez ere
etapa bukatzen denerako.
Korredoreak bere buruarekin
nahikoa lan. Hasten zara masoiak
egiten eta "Zermoduz hankok"
haiek. "Beno, ez daude gaizki" guk.
Eta igoa! ikusten duzu gaizki
dauzkala, eta piska bat
animatzeko "Hemendik bi egunero
ondo egongo diro". Alderdi
psikologikoa ez da txantxetakoa,
batez ere lehiaketako azken
egunetan. Jendea nahiko estu ibili

BERDIN.- Laua, ordeka. Llano.
EZTI.- Miel.
LASTERKETA.-Carrera.
TXANTXA.- Broma.
LEHIAKETA.- Lehia(tu)+keta.
Competici6n. -KETAatzizkiak ekintza
eta horren ondorioa adierazten ditu.
Adibidez: azterketa, txapelketa,
igeriketa ...

ohi da, indarrik ez, eta animatu
egin behar. Masaiariak
txirrindularientzat ama bezalakoak
gara. Egun guztian haiekin egoten
gara, animatu, jana eman ...
H.- Eta lo hartzen lagundu ...
M.A.- Ez.Hainbeste ez. Baina,
batzuetan, lo hartzen dute
masaialdian. Leher eginda
ailegatzen dira eta.
H.- Zer izaten da, hanketako
masoia bakarrik? Hiru ordu laurden
asko dira hanketarako ...
M.A.- Batzuetan gutxi dira,
hankak nola dauden ikusi behar.
Normalean hanketan izaten da
lana, zangoaren atzekaldea,
izterren aurrekaldean, behean,
dauden giharreak ... Hori ere asko
zaindu behar duzu, bestela azal
liteke tendinitisa eta. Hasi
behatzetatik eta goraino egiten
dugu, ipurdiraino, eta etapa
gogorra izan bada edo bakarren
bat oso gaizki badago, bizkarrean
ere bai, gerri aldean eta lepoan,
zerbikaletan. Baina oso-oso gaizki
badago, tendinitisa hartuta edo,
"etxera!".

ARGAZKIAK:

X. ELGEZABAL

H.- Nahiz eta Miguel izan?
M.A.- Bai. Dudarik ez egin.
Bestela, akabo Miguel.
H.- Eta zuen beste egiteko
horiek?
M.A.- Erosketak egin, ostatua
prestatu, maletak igo, txirrinduak
bildu ...lan piloa dago!

Batzuetan, lo hartzen
dute masaialdian"
H.- Izango duzue bada
laguntzaileren bat?
M.A.- Ez.Hori gure lana da.
Horregatik esaten nuen
txirrindularien ama garela. !goal
txirrindulariren bati ahaztu zaio
txanpua etxean, eta guk erosi
behar txanpua ... Eta labadora jarri

LEHEREGIN.- Reventar.
ZANGO.- Berna. Pierna.
IZTER.-Muslo.
GIHARRE.- Musculo.

ere bai. Karrera bukatu, arropak
bildu, sartu labadoran, lehortu eta
banatu.
H.- Berdintasuna iritsi da
horretan, emakumezkorik ez
langintza horretan.
M.A.- Bai. Egon zen bat,
Paterninan edo, baina utzi egin
zuen.
H.- Galdera kuxkuxero bat:
txirrindulariek nola egiten dute piza
eta kaka karreretan?
M.A.- Piza? Txirrinduaren
gainean doazela. Eta kaka egiteko
gelditu egin behar, jakina! Baina
oso gutxitan gertatzen da. Gosaldu
eta komunera joaten direlako. Eta,
ezin dutenean, afalondoren,
magnesia San Pelegrina piska bat
hartu eta, biharamunean, gosaldu
eta zuzenean komunera.

LEHORTU.-Idortu, sikatu. Secar.
BANATU.- Partitu. Distribuir.
KUXKUXERO.- Curioso.
BIHARAMUN.- Hurrengo eguna. Dio
siguiente.
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RRUSALDA
EHUN GRAMO IDIAZABAL GAZTAK
EZ DITU 45 GRAMO KOIPE, MESEDEZ!
JJ Etiketak ondo irakurri behar dira. Gaztaren %45a koipea irakurri duzu.
Ehun gramo gaztak, beraz, 45 gramo koipe al dauzka? Ez! Portzentaia hori
gazta lehortuta neurtu dute, urik gabe. Gaztak, berriz, beti dauka ura. Gazta
zaharrak gutxi. Gazta berriak asko. Gazta zaharrak, ehun gramoko, 21 gramo
koipe dauzka gutxi gorabehera. Burgoskoak, berriz, 9 gramo inguru. "Gazta
freskoa jango dut hemendik aurrera". Baina gazta freskoa erraz jaten da.
Ehun gramo berehala bukatzen dira, ezta?

ARRAIN-OPIL
FRIJITUAK
JJI Osagaiak:

bi goilarakada olio, tipula-erdi bat, baratxuri-atal bat, piper gorri
txiki bat, tomate-salda, goilarakada txiki bat azukre, ardo txurlo. pipermina, 300
gramo arrain, moldeko zortzi ogi-zerra, arrautz bat eta lau goilarakada esne.

Kubako errezeta da hau. Lehenengo, zartaginean erregosi tipula, baratxuria,
piperra eta tomatea. Tipula gorritu eta erantsi gatza, azukrea, pipermina eta
ardoa. Gero, arraina nahastu xehe-xehe eginda eta hamar minutuz eduki sutan.
Arraina eta beste guztiarekin ogibitartekoak prestatu. Bizati egin bakoitzarekin.
Ondoren, arrautz esnetan pasata, oliotan
frijitu. Karibe-usaina etxean.

LOREAK BILTZEN
1 -•
.i.11 Loreak ez dira eguzki-galdatan

biltzen; goizean goiz edo ilunabarrean
moztu. Oso zabal badaude ez bildu, berehala ihartuko dira. Zurtoin luzea utzi.
Gero, egunero moztu beharko dituzu. Pitxarreko urari zerbait erantsi: egur-ikatza,
ozpin zuri goilarakada bat, edo azukre-piska bat. Eta ez ahaztu! Ezzaie beroa
komeni. Eguzkitatik urrun!

MERMELADA-POTOA
EZIN ZABALDU
JJ Batzuek estalkia behartu egiten dute eta kitto. Baina, potoa gorde nahi
baduzu, egin honela: ontzia ur berotan sartu buruz behera. Piska batean eduki
hortxe eta gero hasi zabaltzen. PLOP!Orain bai.

KOIPE.- Grasa.
LEHORTU.- Idortu, sikatu. Secar.
EHUN GRAMOKO.Cada cien

gramos.
ARRAIN-OPILBocadito de pescado.
FRIJITU.- Frito.
GOILARAKADA.Cucharada.
BARATXURI-ATAL.- Diente de ajo.
OGI-ZERRA.- Rebanada de pan.

18

ZARTAGIN.- Sorten.
ERREGOSI.- Rehogar.
ERANTSI.- Gehitu. Ancdlr.
XEHE-XEHE EGIN.- Txiki-txikiegin.

Desmenuzar.
OGIBITARTEKO.-

Ogitartekoa.

Bocadillo.
EGUZKI-GALDA.- Sol de justicia.
ILUNABAR.- Iluntzea. Atardecer.

IHARTU.- Ximeldu. Secar.
ZURTOIN.- Talio.
PITXAR.- Txarroa. Jorra, jorron.
EGUR-IKATZ.- Carb6n de lerio.
OZPIN.- Vinagre.
ESTALKI.- Tapa.
BEHARTU.- Forzar.
BURUZ BEHERA.- Cabeza abajo.

RREP RTAIA

EZKONTZA ANTOLATZEKO:
DIRUA ETA DENBORA
31 Dantzarako

abestian

bezala gertatu

da. "Ni

zurekin ezkondu? Ni zurekin, bai, bai" esan dizu zure bihotzeko

azukre-koxkorrak.

Esposatu egingo

zara, beraz. Bizitzako egunik handienetako
hori, eta dena puntu-puntuan

bat da

nahi duzu ordura-

ko, inolako hutsik gabe.
Baina dantza hasi besterik ez da
egin. Orain hasiko dira komeriak!
Epaitegiek igandetan ez dute lanik
egiten. Normalean, ezteia
Jaungoikoaren aurrean dutenek
lehenago hasi beharko dute
planifikazioa. Elizaaskotan,
esaterako, ikastaro bat egiteko
eskatzen zaio bikoteari. Baina
ikastaro hauetan ez dira eliz
kontuak aitatzen soilik.Agian,
psikologoren batek hitz egingo die,
sendagileren batek edo
abokaturen batek. Izan ere,
esposatzean kontratu bat sinatzea
da, eta lege aldetik betebehar
batzuk izango dituzte "Bai. Nahi
dut" esaten dutenek. Alderdi horri
ez diote epaitegiek batere
erreparatzen. Esanbeharreko "bai"
guztiak ezkontz egunean esaten
dira. Hori bai, edozein epaitegitan
ezkon daiteke bikotea. Elizak,
ordea, berez neskaren herriko
parrokian ezkontzea eskatzen du,
edo gutxienez mutilaren edo
ezkonberriak biziko direnean, baina
eliza aukeratzeko beste gauza
batzuk hartzen dira kontuan.
Edozein elizatan ezkon litezke. Ez
dago arazorik. Dena dela, kontuan
hartu horrelakoetan, elizkizuna
egiten den elizako parrokoak,

ESPOSATU.- Ezkondu.Casarse.
KOMERIA.- Arazoa. Problema.
EPAITEGI.- Epai(tu)+tegi. Juzgado. Era
bereko hitzak:liburutegi, ontzitegi,
biltegi...
IKASTARO.- Cursillo.
BIKOTE.- Bi+kote.Pareja. Eraberean:
hirukote, laukote...
SINATU.- Izenpetu. Firmar.
BETEBEHAR.-Eginbeharra.Obligaci6n.

berak nahi badu, dirua kobratuko
duela: 2.000-3.000pezeta, edo
borondatea, edo batere ez.
Huskeria!

Andregaiaren
eta otordua

soinekoa

Jatetxea bai garaiz aukeratu
behar dela. Bazkaldar asko izateak
badu bere alde ona: opari
gehiago. Eta alde txarra: ezin
aukeratu edozein jatetxe. Eztei-bazkariak 6.000-10.000pezetatan
badira ... hori bider 100-120
gonbidatu. Atera kontuak. Eskerrak
bazkaldarrek otordua ordaintzeko
adina ematen duten behintzat.
Baina, bazkaria gurasoek
ordaintzen badute, otordura
datozenek opariak emango
dizkiete-zenbait ezkontzatan,
gonbidatuek zerrenda bat dute
oparia aukeratzeko. Horrela ez
dituzte ezkonberriek lau hozkailu
izango-. Arantxa de R.ek,
esaterako, hamabi gonbidatu
izango ditu Donostiako San
lgnazion apirilaren 2an ezkontzen
denean. Afaria gurasoen kontura:
arazo bat gutxiago, beraz. 9.800
pezetako afaria. Txanpaina aparte.

GARAIZ.- A tiempo, con tiempo.
BAZKALDAR.- Comensal.
HOZKAILU.- Ho(t)z+gailu.Hozteko
tresna. Frigorifico.Erabereko hitzak:
garbigailu, igogailu, ibilgailu...

Zenbat aldiz jantzi duzu
dagoenekoz soinekoa?

Ezkontzeak milioi
batetik gora balio du
Eta nola etorriko dira
gonbidatuak? Gertu-gertukoak
konponduko dira, baina urrutitik
datozenak? Horientzat hobe
autobus edo mikrobus bat
alokatzea. Bostordutarako hartzen
bada, 20.000 pezeta dira, eta,
hamar ordutarako bada, 35.000.
Horrela norberak ez dauka gidatu
beharrik. Eta alkoholemi kontrola

ALOKATU.- Akuratu. Alquilar.
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-saltzaileek, apaizek ...: "Klasizismora
itzuli gara. Elizaradoan andregaia
zurizezkontzen da, soineko
isatsdunaz, oso dotore. Eta, orain,
mutila hasi da neskaren parean
-edo pare-antzean-jarri
nahian".
Ezinba gutxiago izan!. Epaitegikoa
beste kontu bat da: "Nik-esan
digu Zurikdendako jabeak- hiriko
ezkontza zibil guztiak ikusten ditut.
Denda epaitegiaren pare-pare
dago-to. Gutxiago gastatzen dute.
Mutilak ez horrenbeste, baina ikusi
egin behar da gero neskak nola
joaten diren! Nik uste janzteko
orduan irudimen gehiago dagoela
ezkontza zibiletan. Gastatu?
Andregaiak 65.000 pezeta inguru,
eta senargaiak 30 milatik 65 milara
bitartean".

Jantziak aukeratzen

"Klasizismora

itzuli gara. Elizara doan andregaia

pasa beharrik ere ez. Behin hala
gertatu omen zen Goierri aldean.
Jatetxetik gertu, Ertzantza
alkoholemi kontrola egiten.
Jabetzen dira gonbidatuak,
ordurako majo baitzeuden guztiak
ere, eta ez dutela jatetxetik alde
egingo! Eta jatetxeko nagusia larri,
ertzainekin hizketan. Gauean beste
ezkontza bateko gonbidatuak
etortzekoak zirela, baina
horretarako besteek alde egin
behar zutela. Azkenean, konpondu
zen arazoa, eta denak kontentu.
Baina istilu hori ez zen gertatuko
autobusak alokatu izan balituzte.
Eta, garraioa aitatu dugunez, esan
ezkongaientzako Mercedes bat
alokatzeak 5 mila duro balio
dituela.
Eta argazkiak ere behar izaten
dira. Bestela zertarako gastatu
horrenbeste diru arropatan eta,
inork ikusteko ez bada? San
lgnazion ezkonduko den bikoteak
senargaiaren lagun bat aukeratu
zuen argazkilari. Txintxo portatuko
dira mutilarekin, 80.000 pezeta
inguru jasoko baititu lanagatik.
Edozein profesionalek adina.

LARRU.- Piel,cuero.
BURUHAUSTE.- Kezka.Preocupaci6n.
MAKAL- Txikia,nolanahikoa.
LOSINTXAKA.- Piropeando.
BATAZ BESTE.- Batekozbeste, batenaz

beste. De promedio.
ESKULARRU.- Guante.
MERKEZURRIAN.- Gastando poco. en
baratillo.
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jantzi zuriz ezkontzen

da".

Bideoa zertxobait garestiago
ateratzen da. Albuma, dotorea
bada, larru onekoa, 18.000pezeta
gehiago: "Ikusten zein ederki atera
diren? Soinekoa ere halakoa"
mutilaren amak. Ai soinekoa!
Zenbat buruhauste, ezta, Arontxo>:
"Nik hamabost probatu ditut
-desfile bat ere ikusidu- eta ez
dira asko". Ezdu pazientzia makala
neska honek. Senargaia losintxako:
"Begira. Edozein gauza janzten
duzula ere, ni pozik. Baita galtza
bakeroekin joaten bazara ere".
Tokitan gelditu dira galtza
bakeroak! Hendaiako Carmen
dendan erosi du soineko zuria
-Gasteizko Zurikdendan esan
digutenez, berriro ere zuria da jaun
eta jabe-, diseinuzkoa. Salneurria,
10.100libera. Merkeagoak ere
badira, noski. Bataz besteko bat
jarri behar bada, 150.000pezeta.
Hori soinekoa bakarrik, eskularru,
diadema, oinetako, eta buruko
oihalik gabe. Hor ere joango dira,
merkezurrian ibilita, beste 10.000
pezeta. Eta azpiko arroparekin
hasiz gero, jo beste 8 mila duro.
Baina hori bai, guztiek aitortu
digute, pelukoroek, arropa-

SOINEKO ISATSDUN.- Vestido de cola.
IRUDIMEN.- lrudi(tu)+men.

lmaginaci6n. Erabereko hitzak:
adimen, ikusmen,mintzamen...
LAGUNTZAILE.- Lagun(du)+tzaile.
Ayudante. -TZAILE
atzizkiakegilea
adierazten du. Esatebaterako:
garbitzaile, sustatzaile,hiltzaile...

Norekin joaten dira ezkongaiak
arropa probatzera? Ba, ezkongaiak
elkarrekin oso gutxitan, egia esan.
Ama, anaiak, ahizpak, lagunak ...
denak bihurtzen dira laguntzaile
eta aholkulari. Eta amek askotan
lagundu baino gehiago egiten
omen dute. Dena den, hor ere
badaude aldeak. Andregaiari
errazago uzten zaio aukera egiten,
baina senargai gizajoak, horrek
agoantatu behar dituenak!
Esandako guztiak gutxi dira: "Mutila
biktima moduan etortzen da. Beti
du laguntzaileren bat ustez
jostungintzan iaioa dena" esan
digu Santi Auzmendik, Auzmendi
dendako jabeak. Eta senargaiak,
berriro ere, gorbatara jotzen ari
direla. Baina kolore biziak. Trajeak
30.000-125.000pezetako tarte
horretan daude. 125.000koa
frack-a da bere txaleko eta guzti.
Atorrak 10.000-20.000tarte horretan
dabiltza.

KIBI bezalako
agentziek bost bat
hilabetetan antolatzen
dute guztia
Mutilak ilea bi aste lehenago
moztuko du eta hor joango da
gustura asko. Neskek, berriz,

Aholku+lari.Aholkuak
edo gomendioak ematen dituena.
Antzeko hitzak:jokalari, arraunlari,
bertsolari...
ALDE.- Diferentzia.
JOSTUNGINTZA.- Costura.
IAIO.- Trebea, abila.
ATOR.- Alkandora. Camisa.
AHOLKULARI.-

soinekoa aukeratzekoan
eramango duten orrazkera ere
hartzen dute kontuan. Bestela
esango dute: "Ze ilaje dun hori,
neska?" Arantxa de R.hiru aldiz
orraztu zuten, aldiko 7.000 pezeta.
7.000 pezetako arroztua, ez da
arroztua bakarrik, noski, eta ez da
bost minutuko gauza. Izan ere, ez
dago esaterik zenbat joan-etorri
egin behar izaten dituen
andregaiak hau dela eta bestea
dela, aisi-ordu piloa horretan
emanak ... Donostiako emakume
bat jabetu da emaztegaien
denbora-ezaz eta, ezkontza
larunbatean bada, bezperan,
gauean, andregaiari etxera joaten
zaio arroztera. Salneurria ere
halakoxea, kristo-demonio!: 50.000
pezeta. Beste batzuk ere konturatu
dira denbora-faltaz. Tolosako Kibik
Giza Ekintzen Gestioa antolatzen
du. 15.000pezetagatik ezkonkidea
ezik beste guztia aurkitzen dute. Eta
ez da garestiago ateratzen.
Ezkontza Kibiren bidez edo norbere
kasa antolatu, prezio aldetik,
berdin-berdin dio. Baina horiek 15
egunetan antolatu zuten behin
ezkontza bat.

Bazkaria, ezkon-bidaia,
eta andregaiaren
soinekoa garestienak.
Merkeena, hori gabe
pasatzea.
Orain makilaia dator. IMAK
orraztegikoek esan digutenez,
makilaia gutxi eramaten dute
andregaiek, tonu nahikoa bigunak.
Orraztegi honek bezero-bezeroei
doarik egiten die makiloi kontua,
baina askotan, orrazketan bezala,
aprobak egiten dira, bi, hiru, lau
aproba. Azkena, ezkon-bezperan
edo egun berean. Behetik jota,
aproba bakoitzeko 2.800 pezeta.
Eta, eder eta lirain joatea ez baita
nahikoa, liluratu egin behar dira
gonbidatuak, ez da komeni izaten
hain egun seinalatuan ingeles
turistak baino azal zurbilagoarekin
azaltzea. Gainera, azal zurbila eta
soineko zuria... Horrelakorik!

ZE ILAJE DUN HORI?.- (Hitanoa) Ze
ilaje da hori? c,Quepelaje es ese?
AISI-ORDU.- Hora libre.
BEHIN.- Una vez, en cierta ocasi6n.
BIGUN.- Samurra.Suave.
DOARIK.- Doan, dohainik.
Gratuitamente.
ZURBIL- Palido.

Ezkontza batzuetan ez da banketerik izaten.

Eskerrakhorrek konponbide erraza
duen! UVA izpiak hartu eta orduan
bai ederki! Gainera, zenbait
lekutan, gorputz osoa errainupean
hamar aldiz jartzeagatik, merkeago
kobratzen dute. Aldiko 1.000
pezeta ordaindu beharrean
700ekin konformatzen dira. Hala
ere, ezin esan izpirikkobratzen ez
dutenik. Baina, ospakizunera
bederen "moreno-moreno" biak.
Zer gehiago falta da? A, bai!
Loreak. Loreak kotxea apaintzeko,
andregaiarentzako eta ezkontz
tokirako. Eta sosak
loradendarentzako. Kalkulatu
loretan -ezkontz tokian hiru lorontzi
jartzen badira- 7 mila duroko
broma. Segi dezagun: gonbite-txartelak. Hau ez da garestia
izaten, baina denbora eramaten
du. Alde batetik, txartela aukeratu
behar da, eta, bestetik, txartela
normalean eskura ematen zaie
gonbidatuei. Hirurogeita hamar bat

IZPI.- Rayo.
ORDAINDU BEHARREAN.- Ordaindu
ordez edo partez. Enlugar de pagar.
BEDEREN.-Behintzat.Al menos.
SOS.- Txanpona. Moneda.

ARGAZKIAK: X. ELGEZABAL

txartelek 8.000 pezeta egingo dute
gutxi-asko. Horrezaz gain, beste
zerbait jasoko dute bazkaldarrek.
Oparitxoa, gizonezkoei purua,
emakumeei, portzelanazko irudiren
bat edo -aukera handia dago
hor-. Egin kontu: bikoteko 630
pezeta. Montecristoa ez da izango
prezio horretan, jakina! Puruak
piztuta egongo dira, edo piztear
ezkonberriak dantzan hasten
direnean. Ba musikariek ere
kobratzen dute: 50.000 egunez,
gauez l0.000 gehiago. Jada gutxi
gelditzen da ezkon-bidaiarako.
Orain Europa eta ekialdea omen
daude modan: 200.000-300.000
pezeta. Gure Arantxa de R. New
Yorkera joan zen 9 egunetarako:
guztira, 130.000pezeta.
Beno, bukatu da. A, ez!
Eraztunak falta direla. Non ote
daude bi eraztunak, 20.000 pezeta
pagatuta gero! Ai, hemen. Non,
ordea? Hemen! Hauek nerbioak!

EKIALDE.- Sortaldea. Este.
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EGUZKIA ALA EURIA, KATTALIN GORRI?

M'IC:f•.o.. 11\0.M.tc&c:y;mt

Eguraldi onarekin marigorriak baso, baratze eta landetan ibiltzen dira.

~J

·.

~o.\l

Gurean haurrek bazuten ohitura bitxi bat. Mantalgorria gora jaurtikitzen zuten.
Zertarako? Eguraldia jakiteko, biharamuneko eguraldia. Zer egingo du, eguzkia
ala euria? Leku batzuetan eguzkiari iduzkia edo iguzkia esaten diote, edo euzkio.
iguzkia, ekia ere bai eta abar. Antzeko zerbait gertatzen da euriarekin. Uri esango
diote, edo ebri, edo euri. edo eudi.

cJ.txa: ~

~~

Ohitura honen inguruan badira esaera batzuk. Guk Xamarren Orhipean
liburuan aurkitu ditugu: Marigorri, gona gorri, biar euzki ala euri? Kattalin gorri, biar
auri ala iduzki xuri?. Marigorri, xurigorri, fi/,fil, fil, biar uri ala iuzki, eta abar.
J

Marigorria hegan hasten bazen, eguzkia seinale. Bestela, euria.

,/
<:

MUSIKA KLASIKOA ETA GORRAIZEA
Rock and Rolla gutxiesteko esan izan da askotan: musika-klase horrek gorraizea
sortzen du. Izan ere, hori ez da musika, hori zarata da. Musika klasikoa, hori bai
musika! Ba, musika klasikoak ere gorraizea sortzen du.
Britainia Handian egin dute ikerketa. Orkestra
sinfonikoko musikajotzaileak arrisku bizian daude: gortu
egingo dira beren burua babesteko neurriak hartzen ez
badituzte. Musikajotzaileak eguneko sei orduz entsaiatzen
badu, eta 90 dezibeliotik gora jasaten badu, malo!
Entzumena urrituko zaio. Eta urrituaren urrituz ...

HIRIETAKO ZUHAITZAK
~

Lehengo batean hemengo egunkari batean argazki
bat ikusi genuen. Hiriko arbola bat zegoen argazkian,
baina eroria, moztua. Eta horixe salatzen zuen argazkiak.

Hirietan on asko egiten dute arbolek. Adibidez, itzala
ematen dute, airea garbiagoa da arbolak dauden
lekuetan, hostoek hautsa biltzen dute, ez da hainbeste
hauts lurrera erortzen, beraz. Eta psikologian ere eragina
dute: jendea lasaiago bizi da eta abar. Finean, hiria edertzen dute.
Eta hala ere, batzuek moztu egiten dituzte. Guretzat, okerrago!

75 URTE NIKOLAS ATXUKARRO HIL ZELA
~

Neuropsikiatra hau bilbotarra zen. Unamunoren ikaslea izan zen, eta Ram6n
y Cajalen laguntzailea. Madrilen ikasle zela, Alemaniara joan zen patologia,
kimika eta fisiologia ikastera. Karrerako azken hiru urteak berekasa burutu zituen.
1904-5 urteetan Parisen zebilen Pierre Marieren laborategian. Italian buruko
gaisotasunak aztertzen ibili zen. Handik, berriro ere Alemaniara, Alzheimer
doktorearen laborategira. Alzheimerri lana eskainiko diote Washingtongo
zoroetxean. Alzheimer ezin da joan, eta Atxukarro bidaliko du: "Nik adina daki
gazte honek" esanez. Atxukarrok 28 urte besterik ez du. EEBBetako Valeko
Unibertsitateak Doctor Honoris Causa izendatu zuen.
Buruko gaitzen inguruan lan asko egin zuen, arrakasta handiko lanak; aldizkari
espezialduetan argitaratzen ziren. Liburuak ere idatzi zituen, noski. Baina,
zoritxarrez, ikerketa horiek heriotzak eten zituen. l918ko udaberrian hil zen Negurin.
Ezzuen berriz bibolina joko.
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KATTALIN GORRI.- Marigorria, amona
mantal-gorria. Coccinela, mariquita.
BASO.- Oihana. Bosque.
LANDA.- Campo.
GUREAN.- Gure artean. Entre nosotros.
BITXI.- Deigarria, arraroa.
JAURTIKI.- Bota. Echar, lanzar.
BIHARAMUN.- Hurrengo eguna. Dia
siguiente.
ESAERA.- Errefraua. Dicho, refr6n.
GONA.- Falda.
HEGAN HASI.- Empezar a volar.

BESTELA.- De otra forma, en caso

contrario.
GORRAIZE.- Gorraidea. Sardera.
GUTXIETSI.- Menospreciar.
ESAN IZAN DA.- Se ha solido decir.
ZARATA.- Zalaparta. Ruido.
IKERKETA.- Azterketa. lnvestigaci6n.
ARRISKU BIZI.- Grave peligro.
GORTU.- Ensordecer.
BEREN BURUAK BABESTU.- Protegerse

a si mismos.
EGUNEKO.- Por dio,
JASAN.- Nozitu. Sufrir,soportar.

ENTZUMEN.- Facultad del oido.
URRITU.- Gutxitu. Disminuir.
URRITUAREN URRITUZ.- A fuerza de

disminuir.
SALATU.- Denunciar.
ITZAL- Gerizpea. Sombra.
ERAGIN.- lnflujo.
IKASLE ZELA.- Siendo alumno.
BEREKASA.- Bere kontura. Porsu

cuenta.
NIK ADINA DAKI.- Nik hainbat daki.
Sabe tanto como yo.
ETEN.- lnterrumpir.

\<.~t

Agertzen hasiak dira aparailu elektronikoen gaitz~arriskuak

LASAK

BIDEOJ

~ Mende honen bukaerako izurritea da. l 992an
l '3 bilioi pezeta (65 mila milioi libera) xahutu ziren

bideojolasetan

munduan.

Egun, etxe askotan

arruntak dira eta, azaltzen hasiak dira jada "bideojolaskeriarekin"

-

~

lotutako osasun-arazoak.

Egoera larritzen ari da eta
Nintendo eta Sega enpresa
japoniarrek -bideojolasen
merkatuan handienak- Estatu
Batuetan, Britainia Handian eta
Japonian gertatutako epilepsi kasu
batzuk aztertuko omen dituzte, ea
aparailu eta gaitz horien artean
erlaziorik ba ote dagoen ikusteko.
Gainera, enpresa horiek orain dela
aste gutxi hasiak dira bezeroei
epilepsi arriskuaren berri ematen.
Japonian tresna elektroniko
horiek lortu duten arrakasta
izugarria da. Horren ondorioz,
kafetegietako mahaietan,
esaterako, jolasteko pantailak jarri
dituzte. Bestalde, normala izaten
da umeak nahiz gazteak trenean,
ibilgailuetan edota geltokietan
pantaila elektronikoari begira
"itsututa" egotea.

Sendagile japoniarren ustez,
bideojolasa da gazteek ikusmena
galtzearen errudunik
nagusienetakoa: Japonian
batxilerra ikasten ari diren hiru
gazteetatik bat betaurrekoduna
da.

Kontuz eragin
kaltegarriarekin

!

Beharbada,
"bideo jolaskeriaren" arriskurik
larriena hauxe da: gazte asko eta
asko pantailaren morroi direlako,
bakardade lazgarrian murgiltzen
direla. Horrela, ume batzuek ordu
asko pasatzen dute bakar-bakarrik
gelan jolasean eta, ondorioz, muzin
egiten diote talde-ekintzetan parte
hartzeari.

Lehentxeago epilepsia aipatu
badugu ere, epileptiko ez diren
umeek ere dardarizoak eduki izan
dituzte. Nonbait, jolas-makinek
igortzen dituzten argien dirdiren
maiztasuna ezin jasan izaten dute
gazteek eta kalte egiten die
gorputzean eta psikologian.

Dena dela, bideojolasak sortzen
dituen kalteei buruz iritzi
kontrajarriak daude. Bartzelonako
Psikiatria Institutuaren ikerketa
baten arabera, esaterako,
bideojolasek adimena suspertu
egiten dute eta ez dute ez
bakardadea ezta oldarkortasuna
ere handitzen. Francisco Alonso
Psikopatologian katedradunak,
aitzitik, gazteak oldarkoi eta

GAITZ-ARRISKU.- Riesgode
enfermedad.
IZURRITE.-Peste.
XAHUTU.- Eralgi,gastatu.
BEZERO.-Cliente.
IBILGAILU.- Vehiculo.
AIPATU BADUGU ERE.-Nahizeta guk
aipatu dugun. A pesar de que hemos
mencionado.
DIRDIRA.- Centelleo.
MAIZTASUN.- Frecuencia.

JASAN.- Nozitu.Soportar.
IKUSMEN.- Ikustekoahalmena.
Facultad de la vista.
ERRUDUN.- Culpable.
NAGUSI.- lmportante.
BETAURREKODUN.-Usuariode gafas.
ERAGIN.- lnfluencia.
MORROI IZAN.- Menpeko lzon.
Depender.
LAZGARRI.- Latza. Lacerante.
MURGILDU.- Sumergirse.

Osasun-arazoak

zakarrak bihurtzen dituztela uste du
eta komunikazioa galerazten
dutela.
Jolasean ordu betean baino
gehiago ez aritzeko gomendioa
ematen dute adituek. Hala ere,
ingurunetik bakartzea eta kanpoan
gertatzen dena aintzakotzat ez
hartzea da larriena. Kezkatzekoa
da umeek bideojolasen araberako
irizpidez aztertzen dutela bizitza.
Bideojolasak "matxistak" direla
kritikatu ohi dute eta, bestalde,
gizarte kontsumista eta
lehiakorraren alderdirik ezkorrenak
erakusten omen dituzte. Iritziak iritzi,
norberak atera ditzala kontuak.

MUZIN EGIN.- Ukoegin. Rechazar.
TALDE-EKINTZA.- Actividad de grupo.
ADIMEN.- lnteligencia.
OLDARKOTASUN.- Agresividad.
AITZITIK.- Alderantziz.Al contrario.
ADITU.- Jakituna. Experto.
LEHIAKOR.- Competitivo.
EZKOR.- Pesimista.
ATERA DITZALA KONTUAK.- Que
saque lascuentas.
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LUIS IRIZAR:
"Sukaldean, baina kontentu;
horixe izan da nere bizitza"

Donostiako Alderdi
Zaharrean aritu ginen
Luislrizarrekinsolasean,
Mari kalean.

Hantxe

ireki du Sukaldaritza
Eskola berria, neska-mutikoak

karatean

trebatzen diren lekutik
piskat goraxeago, Urgull mendiko bidean.
Eskailerak jaitsi

eta

sukaldean sartu baino

Familia osoa Lasarten, Central jatetxean.

lehen, ezkerrean denda dago: pateak, gaztain egosiak, txanpaina ... eta abar. Eta hantxe dago Isabel lrizardenda zaintzen. Dendatik ere bada sarrera sukaldera. Gaueko zortziak dira, eta Luis
lrizarrekbukatu berriak ditu egun hortako, astelehena da, irakaskizunak.Ate
ondoan arbela dago, eta arbelaren ondoan aulki gorri ilada-piloa hutsik.
Joanak dira Luislrizarren itzalera bildu diren hogeita bost sukaldarigai gazteak: "Denak ez baina, batzuk aterako dira onak" esan digu maisuak.
SOLASEAN.- Berriketan, hizketan.
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TREBATU.-Gaitu. Capacitar.
ARBEL.- Pizarra.

ITZAL.- Gerizpea. Sombra.

Sagredo Corazonetik
Arantzazura

Zarauzko

Euromar eskolako

Eskolan hamar urte egin zituen,
6rekin hasi eta l6rekin bukatu.
Donostiatik Bizkaira, Arantzazutik
borreno. Bai. Hiru urte egin zituen
Arantzazun L. lrizarrek. Ikasteaz
aparte, kantatu egiten zuen
Arantzazuko fraileekin: "Atotxan
fraileekin kantatu egiten nuen, eta
esan zidaten: Hik Arantzazura joan
behar duk ikastera. Baina
azkenean, ze arraio! niri
sukaldaritza gustatzen zait, esan
nuen". ~raileekin izan zen
Zaragozan kantari, Madrileko Maria
Guerrero Antzoki ospetsuan ere bai
eta abar. Luislrizarrek ahots ederra
zuen. Koruan, beraz, "tiple" zen.
Baina berak atseginago zuen
plater eta eltze artean ibiltzea.

sukaldean.

Luislrizarrek mundura begiak
zabaldu zituenean, Donostian ez
zegoen sukaldaritza-eskolarik. Dena
den, Luistxikia ez zen Euskal Herrian
jaio, Cuban baizik, La Habanan
hain zuzen ere. Hori l930eko
maiatzaren 30ean gertatu zen. Izan
ere, aita Cubara joana baitzen
behar egitera, eta ama atzetik.
Biak donostiarrak: aita Berakotegi
baserrikoa eta ama Buenavistakoa:
"Orduan Buenavistan taberna
zegoen, lau anai-arreba ziren, bi
ahizpa eta bi anaia. Han hasi zen
lanean, eta gero Nicolasan eta
handik La Habanara. Pentsioa jarri
zuten pilotarientzat La Habanatik
gertu, Guadalacoan".
Hantxe,
Tropikoan jaio ziren Luiseta bere
anai-arrebak: "Lehendabizi Angel,
urrena Carmen, Seguran superiora
dagoena, eta ondoren, ni
gazteena". Une latzak ziren Luis
lrizar jaio zireneko haiek. Gerardo
Machado zegoen Cubako buru,
gure elkarrizketatua jaio baino bi
urte lehenago berrizendatu zuten
lehendakaritzarako. Baina herria ez
zegoen gustora eta borrokak eta
liskarrak zeuden herri xehearen eta
mandatarien artean. 1931n istilu
latzak izan ziren Cuban. Geroago
Machadok atzerrira alde egin
behar izan zuen. Handik denbora
gutxira, irizartarrak ere alde egingo
dute lasaitasun bila. 1934. urtea

BEHAR EGIN.- Lan egin.
LATZ.- Gogorra, lakarra. Duro, ospera.
LISKAR.- Sesioa, istilua. Foll6n, lucha.
XEHE.- Umila. Sencillo.
ATZERRI.- Erbestea. Destierro.

zen; beraz, Luis lrizarrek lau urte
zituen, bere arrebak bederatzi eta
anaia zaharrenak, berriz, hamalau.

la-ia hogeita hamar
urte egin ditu Euskal
Herritik kanpo lanean

Horrela, bada, Maria Cristina
hotelean hasiko da ikasten 16
urterekin. Hiru urte egin zituen
Igeldo Hotelera joan aurretik.
Igeldokoa udako kontua zen,
neguan amarenean lan egiten
baitzuen, Buenavistan. Beti
sukaldean. Baina ordurako,
atzerrira ikastera joateko grina
pizten ari zitzaion lrizar gazteari.
Kanpora joan nahi zuela eta
kanpora joan nahi zuela. Baita joan

Londresen, Visi eta Isabel alabekin.

OSPETSU.-Ospe+tsu. Famatua. -TSU
atzizkiak oparotasuna edo
ugaritasuna adierazten du. Esate
baterako: iletsu, euritsu, harritsu...
GRINA.- Nahi edo gogo bizia, irrika.
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Zarautzen. Ezkerretan Sacha
Distet kantari ospetsua.

ere: Parisa. Han bi urte egin
ondoren, Buenavistara itzuliko da
beste bi urte t' erdiz sukalde-kontuetan bere burua lantzera;
gero Madrilera, Jockey Hotelera:
"Une horretan Espainiako onena
zen, eta Europako onenetakoa.
Jende askok sartu nahi zuen han,
eta denentzako lekurik ez. Igeldo
Hoteleko nagusia, ordea,
Madrilekoaren oso laguna zen, eta
halaxe joan nintzen. Hiru urte egin
nituen". Aitabitxi onak zituen
sobrare Luislrizarrek. Gero Parisa
bueltatuko da, Hotel Royal-Monceau eta Hotel Californiara,
eta berriz ere Buenavistara.
Ordurako, ama hila zuen, seme
gazteenak hamar urte zituenean
zendu baitzen. Ondorioz,
sukaldaritzan asko lagundu zioten
amaren ahizpek.

Ezdut inoiz arazorik
izan hemengoa
izateagatik"
Hain gaztetxo, eta Parisen?
galdetu diogu Luisi.Hango
glamourra, hango lagunak ...:
"lagunak banituen, baina neure
ofiziokoak. Nik ez neukan astirik
futbolean aritzeko. Eta ez nuen
penarik sentitzen. Niretzat ez zen
sakrifizioa.Sukaldean, baina
kontentu; horixe izan da nere bizitza.
Nik pentsatzen nuen: "Egunen
batean itzuliko naiz, eta, onena ez
baina, onenetakoa izango naiz nire
ofizioan: sukaldari ederra".

AITABITXI.- Padrino.
SOBRARE.- Nonbait, dirudienez.Al

parecer.
ASTI.- Beta, denbora.
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Etxean ere ondo jaten ohitua
dago Luislrizar: "Nik etxean oso
gutxitan kuzinatzen dut, festetan
bakarrik. Nere emazteak oso ondo
kuzinatzen du. Ezdago kejatzerik".
l953an, Paristikbueltan, Legasan
ezkondu zen bertako Virginia
Alzugarayrekin. Barrezesaten digu,
emakumeak konkistatzeko ere, ez
omen da hori guztia, baina ondo
etortzen dela sukalde-kontuetan
iaioa izatea. Lau alaba izan dituzte
Virginia eta Luisek.Hirugarrenak,
Visik,Arte eta Ofizioak ikasita,
atxabitxi eta zilargintzan espezialdu
zenak, bere aitarekin bederatzi
urtez ikasten aritu ondoren, Parte
Zaharreko eskolan egiten du behar.
Baina horiek gaur egungo kontuak
dira. Beraz, buelta gaitezen Parisa:
"Frantzian oso eskola onak dituzte.
Gu orain hasi gara hemen, ze orain
arte ..." Ingalaterran ez bezala,
Frantzian ia ikasle guztiak
bertakoak ziren. Parisen ez zuen
lanagatik soldatarik jasotzen, baina
mantenua bai: logela eta jatekoa.
Eta noizean behin, lagunekin,
neskekin eta juergan ibiltzen ziren,
normalean hori bai, norbaiten
etxean. Hiru urte egin zituen
Menceau eta California hoteletan.
ParistikAzaldegi jatetxera itzuliko
da sukalde-buru. Hogeitalau
urterekin eta sukalde-buru. Pastelak
egiten baino zerbait gehiago jakin
behar da sukalde-buru izateko. Izan
ere, sukaldeetako bidea hartu nahi
zuela erabaki zuenean, postreak
eta pastelak egin nahi zituen,
baina garai haietan tokitan zegoen
Buenavista Donostiatik: "Donostiara
jaisteko goizeko hiruretan abiatu
behar nuen, eta gurasoek ez zela
posible eson zidaten. Nire anaiak
Diputazioan egiten zuen lan, eta,
baita ere, kontable zegoen Maria
Cristina Hotelean, Beldarrain zen
nagusia: Nik badaukat anaia bat
sukaldean hasi nahi duena ... Eta
halaxe hasi nintzen ... Maria Cristina
beti izan da "primera close". Hori
eta Continentala. Handiki-jendea
jende normala da, baina dirua du,
eta gauza garestiak eskatzen
dituzte ... Printzeren bat etortzen
zela eta kontu handiarekin ibili
behar, bestela ez... Lehen ere jaten
zen legatza, eta kokotxak, baina
jende dirudunak. Langile-jendeak
oilaskoa jaten zuen. Bi kategoria
zeuden". Eta orain ere ...

IAIO.- Trebea, abila.
ATXABITXI.-Azabache.
EZ BEZALA.- A diferencia de.
TOKITAN EGON.- Lekutan egon, urruti
egon.

Ingalaterran eta Madrileko
Alcalan
Luislrizarrek aitortu digunez,
hobeto hitz egiten omen du
frantsesez eta ingelesez euskaraz
baino. Lasarteko Centraleko
jatetxetik Ingalaterrara joan zen,
Martinez Hotelera. Ingalaterran,
guztira, bederatzi urte egin ditu:
"Etxean oso gaizki jaten dute
ingelesek. Jatetxeetan ez. Oso
sukaldari onak daude han,
frantziarrak, alemaniarrak,
suizarrak... Eta ederki pagatuta. Bai.
Ondo irabazten genuen ... Baina
etxean ... Garrantzi handiagoa
ematen diote kulturari: musika,
antzerkia, rugbya, futbola ... Hemen
beti gaude jateko pronto. Han ez,
kanpoan lan egiten dute. Beti
korrika...", Luislrizar ere joaten zen
antzerkia ikus-entzutera, eta oso
atsegin zuen -eta du- Beatles
taldea: "Fantastikoak ziren. Baina
Rolling Stong, horiek ez dute batere
balio. Niretzat, e! Ze nere alabei
galdetuz gero ..." Hilton hotelean
sukalde-buru ibili zen donostiarra.
Irletatik Zarautzera etorriko da:
"Ideia berriekin nentorren, lanaren
banaketa, garbitasunaren
garrantzia, maila aurreratuagoa
zegoen han". Eta hori Zarauzko

Lasarten emaztearekin.

Bana(tu)+keta.
Distribuci6n.-KETAatzizkiakekintza
eta horren ondorioa adierazten ditu.
Adibidez: azterketa, konponketa,
garbiketa ...
BANAKETA.-

lortzea, 143logela ziren, ez dira
hainbeste, gainera bezerorik
gehienak hemengoak ziren...
jatetxera politikari asko -bat hil ere
egin zuten- etortzen zen. Hotelera
ez. Politikariak txora-txora eginda
daude euskal sukaldaritzarekin.
Horretan espezialak garela diote".

Maria Cristinako

sukaldariak.

Euromar sukaldaritza-eskolan
itsasten saiatuko da. Eta ez ditu
nolanahiko ikasleak izango
gainera. Gaur egun puntan-puntan
dabiltzan sukaldariak: Roteta,
Arginano, Subijana ...: "Pedro
Subijanak esaten zuen ni nintzela
beraientzat txarrena: sasoia
baneukan eta beti lan eta lan".
40-45 bat ikasle pasa ziren eskola
horretatik bi urte' erditan, tartean
mexikar bat, nafarra jatorriz, Luis
Mari Arregi. Mutiko honen aitak
egingo dio Alcala Hotelera joateko
proposamena. Eta Madrilen dugu
Luislrizor.Alcala Hoteleko
zuzendari: "Niretzat inportanteena
jatetxeak eta logelak ziren. Eta
garbitasuna. Baita famili giroa
lortzea ere ... Ez.Ezzen zaila giro hori

11/escasenbeste txapelketa
batean. Bigarrena eskuinetik hasita,
Luis lrizar; atzean, trajearekin, bere
anaia zena, Angel.

ITSATSI.-Pegatxi, txertatu. lnjertar,
adherir.
NOLANAHIKO.- Edonolakoa.
Cualquiera.
SASOI.- Indarra. Vigor.

Madrileko EuskalEtxean
jatetxeko buru izendatuko dute
l982an. Hamar urte egingo ditu lan
horretan. Luislrizarrek urte asko
eman ditu bere herritik kanpora, ia
hogeita hamar urte. Beti izan du
EuskalHerrira bueltatzeko gogoa:
"Ni donostiarra naiz". Baina Euskal
Etxean EuskalHerriko festak zirela
eta, San Sebastian-jaietan, San
Prudentziotan, Begonako Ama
Birjinaren egunean eta abarretan
antolatzen ziren ospakizunek
herrimina apur bat gozatzen zioten:
"3.500 bazkide ziren. Eta bai,
bazegoen euskal giroa ... Ezzen
ghetto bat, nik ez dut euskaldun
izateagatik inolako arazorik izan,
ezta nere emazteak eta
mahaizainek ere. Denentzat irekia
zegoen EuskalEtxea, eta era
guztietako jendea etortzen zen,
politikari asko tartean. Gehienek
presaka jaten dute baina ... Hala
ere, negoziorik onenak mahai
baten inguruan egiten dituzte".

Argiriano, Roteta,
Subijana ... ikasleak
izan ditu

-orduak amaitzen direnean,
gaueko zortzietan zenbait
jatetxetara joaten dira praktikak
egitera. Ezda lan makala: goizean
goiz Luislrizarrekin berarekin joaten
baitira batzuk azoketara jeneroa
erostera: "Dena ez da sukaldean
aritzea, jeneroa aukeratzen ere
ikasi behar dute". Eta, gai hau
aitatzean, apur bat goibeldu
egiten da lrizarjauna, baserritarren
egoera nola dagoen ikusita. Asko
estimatzen du Luislrizarrek
baserritarren jeneroa. Hondarribiko
Jaizubiako jatetxe berrian ere
izango da horrelakorik. Hotelak 120
gela izango ditu, igerilekua eta

Feria de Campon barruan
izandako txapelketa batean
irabazle izan zen Luis lrizar.
Alcalde falta da argazkian.

Eta Madriletik etxera. Etxekoen
esker ona jasoko du betiko
donostiar prestu honek. 1991n
Donostiako Udalak Urrezko
Danborra emango dio. Bi urtean
zehar eman ez eman ibili ziren, eta,
azkenean, lortu zuen. Ezda hori
lortu duen sari bakarra. Nazioarteko
lehiaketa zenbaitetan urrezko eta
zilarrezko dominak lortuak ditu
EuskalHerrian eta Ingalaterran.
Ingalaterran Olinpia Hotelean, eta
Iparraldean, Miarritzen. Agian
egunen batean Mari kaleko
eskolako ikasleak ere lortuko dituzte
maisuak erdietsitako sariak. Gogor
lan egin beharko dute, horraatio!
Baina bidean daude, eskola-

abar. Luislrizarrek egindo ditu
koordinazio-lanak. Izan ere,
sukalde-burua mutiko gazte bat
izango da: "Momentu honetan
lanik gabe dago, eta ondo etorriko
zaio". Eta ondo etorriko zaio, agian
honez gero egina du baina, Luis
lrizarren liburuok irakurtzea. Orain
arte hiru argitaratu ditu, hirurak
Martinez Llopis doktorearekin
batera. Mediku hau elikagaietan
da doktore, 80 urte ditu, eta
askotan aritu da lrizarrekin hizketan:
"Maisutzat daukat. Aholku asko
ematen zizkidan" dio donostiarrak
umil-umil. Aurki beste liburu bat
emango du lankidetza honek,
ehizari buruzkoa. On egin guztiei!

TXORA-TXORA EGINDA EGON.Liluratuta edo oso gustora egon.
HERRIMIN.- Herri+min.Nostalgia del
pueblo.
PRESTU.-Noble, digno.
DOMINA.- Medaila.
ERDIETSI.-Lortu.Obtener.

GOIBELDU.- Ilundu. Ponersetriste.
IGERILEKU.-Piscina.
ELIKAGAI.- Alimentaci6n.
AURKI.- Laister.Dentro de poco.
ON EGIN GUZTIEI!- jQue les
aproveche a todos!
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Ehun eta hamahiru proiektu atera dituzte aurrera
1988-92 urteetan

Nafarroan, enpresarigaiei
laguntzeko, CEIN.
11 Euskal

kutsua du izenak: CEIN. Siglak dira,

euskaraz Nafarroako

Enpresa eta Berrikuntzarako

Zentru Europarra esan nahi du. Eta horixe ikusiko
duzue atean idatzia Noainera joaten
garai bateko

Mocholi lantegira.

bazarete,

Erdarazko esa-

nahia ere bai noski: Centro Europea de Empresas
e lnnovaci6n de Navarra (CEIN). Hantxe hizketatu
gara Celia Oiz, CEINgo zuzendariarekin.
Norbaitek Nafarroan enpresaren
bat martxan jarri nahi badu, CEINek
emango dio laguntza. Bi eratako
enpresak bultzatzen dituzte.
Produktu berriak -edo zaharrak
egiteko era berriak- eskaintzen
dituztenak. Hauei "CEIN bezeroak"
deitzen die Celia Oizek. Edo, berriak
izan gabe, ordura arte Nafarroan
egin gabeak. Berrogeita hamar
babesle inguru ditu CEINek,
Nafarroako Gobernua, zenbait
banketxe eta aurrezki kutxa,
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
eta Telef6nica barne. Behar-beharrezko informazioa bideo-disko batean dute bildua: enpresa
martxan jartzeko ze paper bete
behar diren, nolako baimenak
eskatu behar diren, ze diru-laguntza
dauden, enpresak jartzeko lurra eta
abar.

Ikasleek enpresaren
ikuspegi orokorra
behar dute"
KUTSU.- lkutua. Toque.
ESANAHI.- Adiera. Significado.
ERA.- Mota. Tipo, clase.
BEZERO.- Cliente.
BABESLE.- Babes+le. Patrocinador. -LE

atzizkiak egilea adierazten du.
Adibidez: erosle, ikusle, igorle ...
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Beraz, hori da lehen urratsa.
Baina, enpresarigaiak hezi egin
behar dira ikastaroen bidez:
"Guregana etortzen direnek
hutsune handiak izaten dituzte
beren heziketan. Ezdute
enpresaren ikuspegi orokorrik
izaten, eta horixe da, hain zuzen,
hemen lortzen dutena. Gu,
behintzat, horretan saiatzen gara.
Enpresarigaiak berak ikus dezala
bere proiektua bideratzeko
modukoa den, gauza izan dadila
informazioa lortzeko, egoera
berriak aurrikusteko ..." esan digu
Celia Oizek. Izan ere, enpresa bat
aurrera atera nahi duen askok uste
du arituaren arituz ikasten dela, eta
berez egiten duela enpresak
aurrera, eta alferrikakoak direla
merkatu-ikerketak eta jeneroari
buruzkoak: "Badaezpadako
ikerketa asko izan delako eta
balizko ideia dezente saldu delako
sortu da pentsamolde hori" dio C.
Oizek. Zuzendari honen hitzetan,
batez ere enpresa-ekimen hutsak
besterik ez dutenek behar dute
heziketa. Ezhainbeste proiektu

URRATS.- Pausua. Paso.
ENPRESARIGAI.- Enpresari+gai.

Enpresariizan nahi duena. Aspirante
a empresario. Era berean: apaizgai,
hautagai ...
HEZI.- Educar, formar.
GAUZA IZAN.- Gai edo kapaz izan.
ARITUAREN ARITUZ.- Arituaren
poderioz. A fuerza de trabajar.
BEREZ.- Espontaneamente.

Celia Oiz, CE/Ngo zuzendaria.
berritzaileak dituztenek edo CEIN
bezeroek. Hauek CEINen babesa
dute, gutxienez bi urtetakoa, eta
proiektuak iraun bitartean CEIN
izango dute tutore: "Proiektu
berritzaileak ez dituztenak, berriz,
gauza zehatzen bat galdetzera
etortzen dira. Guk laguntzen diegu,
eta ikusiarazten batzuetan
premiazkoa dela profesionalekin
harremanetan jartzea. Guk ez
diegu aholkulariei lanik kendu nahi"
adierazi digu C. Oizek.
Noaingo eraikuntza honetara

BADAEZPADAKO

IKERKETA.-

lnvestigaci6n no muy fiable.
BALIZKO IDEIA.- Proyecto o posible
idea.
EKIMEN HUTS.- Pura o mera iniciativa.
BERRITZAILE.- Berri(tu)+tzaile.
Renovador. Era bereko hitzak:
laguntzaile, saltzaile, banatzaile ...
ZEHATZ.- Jakina. Determinado,
concreto.
PREMIAZKO.- Beharrezkoa. Necesario.

datorren bezeroa, bataz beste, 3045 urte bitartekoa da, normalean
gizonezkoa, -%25 da emakumeeta batxilerra edo lanbide-heziketa
bukatutakoa: "Enpresa txikiak sortu
nahi izaten dituzte, -beraz, beste
enpresa batentzat egingo du lan
subkontratista moduanhiruzpalau langilerekin. Eskaini nahi
duten zerbitzua edo produktua ere
ondo ezagutzen dute, baina ez
dakite enpresa bat aurrera nola
ateratzen den. Gainera, lehendik
ere lanean aritutako jendea da,
baina bere gain erantzukizunik ez
zuena. Beti besteren mendean
aritu izan dira, eta berrikuntzak
aurrera atera nahi izan dituztenean
ezetz esan diete, ez zela posible.
Orduan berrikuntza horiek beren
kasa plazaratzen saiatzen dira". Eta
egin beharreko diru-inbertsioak ere
ez omen dira oso handiak izaten:
"Zerbitzuren bat eskaini nahi
denean, inbertsioak oso txikiak dira.
Baina enpresa zerbait ekoizteko
bada, orduan bai, hasteko
l0-20-30-40 milioi pezeta behar
dira, pabilioiaz aparte. Hasiera
batean ez dezala dirua pabilioiak
eraman. Hori izaten da gure
aholkua. Hobe dute tresnak eta
teknologia erosteko erabili.
Norberak izan behar du gutxienez
finantziazioaren %30aren jabe. Hori
begibistakoa da".

Ideia, sustatzailea, eta
estrategia
Iaz, 407 lagun etorri ziren aholku-eske eta 1988-92 urteetan 151
sustatzaile aurkeztu ziren CEINen.
Horietatik %20ak lehendik zuena
indartu nahi zuen, merkatuan
zuztarrak sendoago finkatu eta
adarrak gehiago zoboldu.,
"Europan sortu eta bost urteren
buruan porrot egiten duten
enpresak %60 dira. Gure asmoa
heriotze-tasa hori% l0-20ra
ekartzea da. Une honetan %lOera
ez da iristen tasa hori. Beraz,
ekimen batek ez badu ez buru ez
hankarik, ez dugu bultzatzen" dio
CEINeko zuzendariak.

Egunkarien arrastoari
jarraituta, lanerako
bide berri asko

Karrera bukatu dutenak %13
dira: "Nire eskarmentuak erakutsi
didana esango dizut. Unibertsitatea
eta enpresa bereizita daude, oso
harreman gutxi dute elkarrekin.
Ikasketak oso teorikoak dira, eta ez
daude enpresen beharretara
jarriak. Hitzaldietan ikasleei beren
enpresa sortzea aitatzen zaienean,
aholkutegi bat datorkie beti
burura. Azkenean, 400.000
aholkutegi".

Izan ere, proiektu batek, ondo
irteteko, hiru elementu ditu
ezinbesteko: lehendabizi, ideia ona
izatea; bigarren, nork aurrera
eramana izatea; eta hirugarren,
ideia burutzeko enpresa-plan bat
izatea, estrategia: "Planak kale
egiten badu, izango du gure
laguntza hori gerta ez dadin. Baina,
nor saiatua falta bada, orduan kito!
Batzuetan, datorrena bere
buruarentzako lan bila ari dela
ikusten dugu, ez duela bene-benetan ekimen hori bultzatu nahi,
ze ekonomi egoerak hobera egiten
duenean, edo lana aurkitzen
duenean, baztertu egiten du
proiektua. Ezda benetako
sustatzailea. Benetako sustatzailea
beti dabil gauza berriak sortu
nahian. Gure herri honek oso ondo
daki kopiatzen. Horregatik daude
gure herrian horrenbeste
bideodenda, horrenbeste inprenta,
horrenbeste makina-erraminta eta
abar". Beraz, lehendik janaridenda
asko dagoen auzo batean beste
bat jarri nahi bada, ez dute animo
handirik emango CEINgoek. Baina
auzo sortu berri batean ipini nahi
bada, orduan bai: "Orain dela
gutxi Madrileko enpresari batek

ERAIKUNTZA.- lnstalaci6n.
LANBIDE-HEZIKETA.- Formaci6n
profesional.
HIRUZPALAU.- Hiruedo lau.
ERANTZUKIZUN.- Ardura.
Responsabilidad.
BERENKASA.- Beren kontura. Porsu
cuenta.
EKOIZTU.- Producir.
BEGIBISTAKO.- Evidente.
ESKARMENTU.- Esperientzia.

BEREIZI.-Apartatu. Separar.
JARRI.- Egokitua. Adaptado, puesto.
AHOLKUTEGI.- Consultoria.
SUSTATZAILE.-Dinamizador.
ZUZTAR.- Zaina, erroa. Raiz.
PORROT EGIN.- Quebrar.
EZINBESTEKO.-Derrigorrezkoa.
lmprescindible.
KALE EGIN.- Hutsegin. Foliar.
ZE.- Bada. Pues.
BAZTERTU.-Zokoratu. Arrinconar.

Unibertsitateko
ikasketak ez daude
enpresen beharretara
jarriak"

hitzaldi bat erncn zuen. "Enpresa
eta Emakumea" zen gaia. Esan
zuen egunkarien arrastoari
jarraituta bazegoela enpresa
berritzailerik sortzerik. Berak
kurasanak saltzeko denda-katea
bat sortu du Madrilen. Adibide
gehiago eman zituen. Esaterako,
pizzak etxeetan saltzeko motorrean
eraman eta abar".

Lau urtetan 113
enpresa-proiektu
Sustatzaileak Hezteko
Ikastaroetatik 151 sustatzaile
pasa dira 1988-92 urteetan, eta
113 enpresa-proiektu atera
dituzte aurrera: l992an 30. 113
horietatik %41.7ak
manufakturan aritzen diren
industriak dira,% 31a zerbitzu-alorrekoak, %l0.6ak
abelzaintza edo
nekazaritzarekin du zerikusia
eta abar. Proiekturik gehienak
lruneo eta bere inguruan
kokatuta daude, 50. Eta
Tuterako merinaldean ere asko,
24. Lizarrako merinaldean ere
dezente, 13. Olitekoan, berriz,
11. Zangotzakoan 7. Eta
Bidasoa-Baztan inguruan 8. 16
enpresek CEINen bertan dute
egoitza. Batzuk ibaiak
garbitzeko proiektu batean ari
dira, jostailu berriak egiten
beste batzuk, edo edozein gai
laser-izpien bidez ebakitzen,
edo etxeetan kanpotik doazen
igogailuak egiten eta abar.

KOKATU.- Lekutu. Ubicar.
EGOITZA.- Sede.
LASER-IZPI.- Rayo laser.
IGOGAILU.- lgo+gailu. Igotzeko
tresna. Ascensor. Era bereko hitzak:
garbigailu, hozkailu, luzagailu ...
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AZPILLAGAREN PATXADA
Franco xahar hori zan lehenengua,
ministro donak atzian;
kanonigua sartu zan gero
Jesukristoren trantzian.
Jesus zerutik etorri balitz,
(eta elizan sartzian),
donak ostikoz botako zitun
Jerusalengo ontzian.

~ Bertso hau 1972.urtean Zerainen
kantatua da. Gasteizko katedralea
inaguratzera etorri zen Franco egun haietan.
Inozentzio Olea zen gaijartzaile. Joxe
Aldasoro zegoen orduan han apaiz eta hark
emanda jaso zuen Juanita Dorronsorok
BERTSOTAN
11, 1936-1980liburuan. Guk
handixe kopiatzea baizik ez dugu egin. Hala
ere, saiatu gara puntuazio-markak modu
pedagogikoagoan ematen. Barka bekigu
ausardia.
Jon Azpillaga, beti bizkaitartzat jo badugu
ere, Pasaian jaio zen l935ko azaroaren 26an.
Francoren aldekoek aita hil zioten 36ko
gerratean eta amaren jaioterrira joan ziren
bizitzera: Berriatura. Orain berriro Gipuzkoan
bizi da, Mutrikun. Baliteke, baina ez da erraza
Azpillaga ailegatu ez den herririk Euskal
Herrian aurkitzea. EuskalHerri osoa korritu du,
bai, bertso kantari. Bertsolari-txapelketetan
ere paper ona egin izan du beti: hiru final
handitan sartuta dago. Frankismoaren azken
urteetan izan zuen protagonismorik
handiena. Lopategirekin pareja osatu eta
diktaduraren kontra kantatuz ibili zen herririk
herri.
Abertzaletasuna eta sinismena dira
Azpillagaren ezaugarririk nagusienak. Ziriko
BARKA BEKIGU.- Perd6nesenos.
SINISMEN.- Fedea. Fe.
EZAUGARRI.- Berezitasuna,

adierazgarria. Nota.
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ASTINDU.- Sacudir.
LAU.- Berdina. Llano.
BERBA.- Hitza.

bertsolaria izan ez bada ere, kantari bikaina
eta bertso-egikera dotorekoa da Jon
Azpillaga, Gipuzkoako bizkaitarra.
Errejimenaren eta Elizarenarteko lotura
salatzen du bertso horretan. Horrek,
Azpillagaren ustez, ez lioke Jesusigraziarik
egingo, eta, zerutik jaitsi izan balitz, lehen
merkatariekin egin zuen bezalaxe, zigorra
gogor astinduko zukeen.
Bizati nabarmen ditu bertso honek:
lehenengo bi puntuek osatzen dute bata;
eta azken biek osatzen dutena da
bigarrena. Zortziko handian dago. Atzian,
trantzian, sartzian, ontzian dira errimak. E
guztiak 1 bihurtu ditu. Fenomeno hau leku
askotan eta sarritan eman ohi da. Beste
batzuetan, ondo errimatzearren (tranpa)
egiten dute. Adibidez, astea eta guztia
gaizki datozelako astia esan.
Ezdauka aparteko errekurtso literariorik.
Oso hizkera laua eta zuzena da darabilena.
xahar beste hitzik ez darabil Franco
karakterizatzeko; horregatik, konnotazio
indartsuko berba bilakatzen da.
XAHAR.-Francoren zahardadea ere bai,
baina hori baino areago haren txikitasuna,
petralkeria eta txarrerako grina nabarmendu
nahi ditu bertsolariak.
ZAN =zen
KANONIGUA = kanonigoa
LEHENGUAN=lehengoan. 0, U bezala
ahoskatzeko joera handia dago zenbait
lekutan.
BILAKATU.- Bihurtu. Convertir.
PETRALKERIA.- Gaiztakeria,

txatxukeria.
GRINA.- Irrika,desio bizia.

JESUKRISTOREN
TRANTZEAN.-Trantze
hitzaren esanahia aldatu egiten du. Ezdu
adierazi nahi egoera larria, baizik eta
Jesukristoren gisa edo itxuran.
(ETA ELIZANSARTZEAN).-Parentesi artean
ipini dut. Bi arrazoi ditut horretarako. Batetik,
hori kenduta ere primeran lotzen dira
aurrekoa eta ondorengoa: Jesus zerutik etorri
balitz, denak ostikoz botako zitun
Jerusalengo antzean. Bestetik, sartzean hori,
egia esan, ez dago behar bezala tolesturik.
Ongi egotekotan, Jesus zerutik etorri balitz
eta elizan sartu beharko zukeen, baina
rimatu beharra badakigu zer den. Azkenik,
elipsi txiki bat ere badago ostikoz botako
zitun -/ ostikoz jota botako zitun.

ZITUN=zituen
JERUSALENGOANTZEAN.-Erremiszentzia
bat da. Gogora dezagun Jesusek
latigoarekin aurrean atera zituela
Jerusalengo elizan sal-erosian ari ziren
merkatariak.
Batez ere, garaiaren testigu da bertso
hau. Gogoratu frankismoaren azken
urteetan geundela eta bertsolariak
etengabe ari zirela Francoren kontra.

Rufino Iraola Garmendia
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OINEZKO ZINTZOA AL ZARA?
111 Kotxezaleari
bolantea

berehala antzematen zaio nolakoa den. Barrua askatzen du

eskuan duenean. Eta oinezkoari? Bada, oinezkoari ere beste hain-

beste: guardasola

irekita, espaloian besteri lekua uzten ez dionean ... Oinez-

koaren portaera ere bere izakeraren ispilu da. Zurean zein azaltzen ote da:
Jekyll doktorea ala Mr. Hyde?
1.- Kalean adiskide batzuekin topo
egin eta haiekin hizketan hasi
zara.
a) Taberna batean sartu gara
kontu kontari.
b) Ordu-erdi egingo genuen
hantxe, espaloian, hizketan.
c) Jendeak ez zigun bakean hitz
egiten uzten eta, azkenean,
baztertu egin gara.

c) Bazterrean gelditu naiz
jendea pasatu arte.
4.- Semaforoa gorri dago
oinezkoentzat. Aiton-amona eta
ume asko dago zain.
a) Gorriz zeharkatu dut bidea
lasai-lasai. Zoritxarrez, aiton
zahar bat nire atzetik etorri
da. Hura jendearen garraisi
egin beharra!
b) Korrika zeharkatu dut.

2.- Euria ari du eta zu txiki samarra
zara. Euritakoa irekita darama
jende askok.
a) Euritakoa sartu diot begian
gizon bati, ez da makurtu eta.
b) Euritakoa altxatu dut
parekoari pasatzen uzteko.
Hark, ordea, beste hainbeste
egin du eta ezin. Azkenean,
guardasola itxi dut eta kito.
c) Aurrera egin dut euritakoa
irekita. Baztertu dira, bai,
besteak.
3.- Lurrazpiko pasabidean barrena
zoaz. Jende asko dator aurrez
aurre.
a) Eskuinetikjo dut eta ez dut
trabarik izan aurrera egiteko.
b) Ezkerranaizenez, ezkerretik
egin dut. A zer nolako
komeriak! Jendeak, kotxean
bezala, eskuinetik ibiltzeko
ohitura dauka eta. Egizu
a proba!
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OINEZKO.- Oinez dabilena. Peat6n.
KOTXEZALE.- Kotxea erabiltzen
duena. Usuariode coche.
ANTZEMAN.- lgerri. Notarse.
ESPALOI.- Acera.
PORTAERA.- Jokabidea. Conducta.
IZAKERA.- Formade ser.
KONTU KONTARI.- Berriketan.De
charla.
EURITAKO.- Goardasola, aterkia
Paraguas.

bat-batean gelditu eta
atzekoak sekulakoa eman
zion.
c) Adiskide bat ikusten badut,
erdian gelditzen naiz
hizketan. Oinezkook dugu
lehentasuna, ezta?
7.- Itsua balantzaka dator, basoerdi
batzukedanda.~dea
zeharkatu nahi du.
a) Lagundu egin diot, besotik
helduta.

c) Zain egon naiz ni ere.
5.- Semaforoa berde jarri zaizue
oinezkoei. Bazoaz bestaldera,
baina, halako batean, kotxe bat
azaldu da ziztu bizian.
a) Egundokoak bota dizkiot
garraisi batean.
b) Eskuanneraman liburua bota
diot neure onetik aterata.
c) Matrikula gogoan hartuta,
udatzainengana joan naiz
salatzera. Lekuko gehiago
behar omen ziren, ordea.
6.- Eta zebrabidean ...
a) Kotxe asko datozenean, piska
bat itxoiten dut. Baina, gutxi
badira, pasa egiten naiz.
b) Gustu txarrekoa iruditzen zait
izen hori, baina tira! Kotxe bat
azkar samar datorrenean
hanka sartzen dut. Joko polita
hauxe! Lehengoan, kotxea

MAKURTU.- lnclinarse.
BARRENA.- Zehar.A troves de.
AURREZAURRE.- De frente.
KOMERIA.- Arazoa. Problema.
ZORITXARREZ.-Tamalez.
Desgraciadamente.
HURA JENDEAREN
GARRAISI EGIN BEHARRA!.- iMenudo
griterToei de la gente!
ZIZTUBIZIAN.- A toda velocidad.

b) Semaforoa berde daukala
esan diot.
c) Itsuek badakite bidea bakar-bakarrik zeharkatzen.
8.- Footing egin nahi duzu. Non
ibiliko zara korrika?
a) Parkean, mendian,
kiroldegian ...
b) Kamino-bazterrean.
c) Kalean.
9.- Trafikokoek inkesta bat bidali
dizute etxera: Kotxea aparkatu
ezinikzabiltza eta presa handia
daukazu. Non utziko duzu
kotxea?
a) Espaloiaren gainean.
b) Bigarren iladan.
c) Zebrabidean.

EGUNDOKOAK BOTA.- Ikaragarriak
esan. Decir de todo.
NERAMAN LIBURUA.- EIlibro que
llevaba.
NEUREONETIK ATERA.- Salirde mis
casillas.
LEKUKO.- Testigo.
LEHENTASUN.-Preferencia.
BALANTZAKA.- Zabuka. Haciendo eses.
ILADA.- Lerroa.Fila.

Bardeetatik Pirinioetara eta Pirinioetatik
Bardeetara oinez urtero.

AZKEN ARTZAIN IBILTARIAK
Udaberriaren bukaeran,
Nafarroako Sardeetan eguzkia
lurra kiskaltzen hasten denean,
artaldeak irrika handiz abiatzen
dira Pirinio aldera, goimendietako
bazka gozoaren eta
freskotasunaren bila. Guztira,
120.000 ardi inguru egon dira
irailetik hona Sardeetan. Baina
horietatik gutxi batzuek baino ez
dute egingo goiko larreetarainoko
bide luze hori oinez, gehienek
kamioiz eramango dituzte
Nafarroako koncdo zaharretan
barrena. Uztarrozko Julio Garde
artzaina da bakarretako bat. Sei
egunetan 150 bat kilometro egingo
ditu bere artalde eta txakurrekin,
artzantzaren garai bateko
erromantikotasunari muzin egin
gabe. Noiz arte?
Santiago Yaniz gure Bizkaiko
argazkilariak Pirinioetatik
Bardeetarainoko bidea egin zuen
joan den udazkenean. Sei egunez,
Julio Garde eta Florencio Perez
artzain uztarroztarrak izan zituen
bidelagun, baita haien 1.700 ardiak
ere. Santik bere kamarak jasotakoa
eta kamararen atzean
gertatutakoa ere aurkeztu dizkigu.
Pirinioetatik hegoaldera edo
hegoaldetik Pirinioetara joatea
antzekoa denez, haren lanaz
baliatu gara ardiek larre-aldaketa
nola egiten duten erakusteko.

Artzantzaren
garai bateko
erromantikotasuna ez
da oraindik bukatu
KISKALI.- Erabat erre. Abrasar.
IRRIKA.- Grina. Nahi edo desio bizia.
BAZKA.- Larrea. Pasto.
BAINO.- Baizik,besterik.
BARRENA.- Zehar, gaindi. A troves de.
MUZIN EGIN.- Uko egin, arbuiatu.
Renunciar.

Akerrei ezkila ipintzea ez da lan makala Julio Garde eta bere ilobarentzat.

Bi artzain dira, Julio Garde eta
Florencio Perez, Erronkari
Ibarrekoak biak. Nor bere aldetik
jaitsi ohi dira Bardeetara. Aurten,
ordea, Florenciok osasun-arazoak
izan ditu duela gutxi eta Julio
Gardek haren artaldea berearekin
batera eramango du. Bi laguntzaile
ditu: iloba eta Florencioren anaia,
kotxean joango dena hau.
Azkenean, Florencio bera ere
elkartuko zaie, sendagileak lasai
egoteko esan dion arren. 1.700
ardi, dozena bat aker eta 3 txakur
dira ibilaldia egingo duten
abereak.

Arratsaldeko bostetan, artaldeak
elkartuta, akerrei ezkila bana ipini
diete. Ardien gidari izango dira,
Pintxo, Loli eta Paco txakurrak
makalak baitira oso. Ardiak
zenbatu ondoren, Lazoko
mendatean gora abiatu dira, gaua
goian igaroko baitute, goiko
freskotasunean. Uztarrozko lagunak
agurtzeko garaia da. Tabernaz
taberna ibiliko dira goizeko
ordubiak arte. Ezdute urik edaten,
jakina!

Irailak 13

Ardi erditu berriak eta herrenak
besteetatik bereiztu dituzte, kamioiz
eramango dituzte eta.

Hala ere, eguzkia azaldu orduko
Lazoko mendatean gora goaz.
Egunsentiarekin batera urre kolorea
hartu du zeruak Pirinioetako
tontorren gainean. Ardiak zenbatu
nahi dituzte, baina ezin. Bagoaz

NOR.- Bakoitza. Cada uno.
AKER.- Macho ccbrio. cabr6n.
ERDITUBERRI.- Umea egin berria.
Recien parida.
HERREN.-Cojo.
BEREIZTU.-Aparte jarri. Separar.

EZKILA.- Zintzarria. Cencerro.
MAKAL.- Ahula. Debil.
MENDATE.- Puerto de rnontcno.
EGUNSENTI.- Egunabarra, goiztiria. EI
amanecer.
TONTOR.- Gailurra, erpina. Cumbre.

Irailak 12
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horretan ezer aldatu. Zer egiten
dute, ordea? Mugarriak tokiz
aldatu, kcncdo estutzeko, eta
harrapatutako tokian dena
delakoa erein. Gero, artzainak
etorriko dira eta ardiei bazka gozoa
jaten utzi, kanadan baitago
jatekoa.

Egunsentiko behelaino
bustia gainetik
kentzeko, pastak
patxaranarekin

Zangotzako kaleak zeharkatu ondoren. Ardiek arrasto nabarmena utzi dute
herrian. Nolakoa? ...

Bardeetara! Florencio eta Tomas
kotxean doaz aurretik. Bidangoz
aldera jaisten ari gara, pista
batean barrena. Ohizko bidea
saihestu egin dugu, Florenciori iaz
16 ardi ito baitzitzaizkion ataka
gaizto batean. Bidangoz ondoan
kaminoa hartu dugu. Erreka
ondoan gelditu eta bazkaria:
arroza oilaskoarekin. Biorduko
etena ardiak bazka daitezen.
Arratsaldean, aldapan gora hasi
gara lilon mendizerrarantz. Bide
malkarra oso. Mellugako Atakako
zelaietara iristerako ilundu du. Ilargi
betearen argitan sua piztu du
Tomasek. Artzainak ardi-larru
banaren gainean etzan dira,
zerupean, artaldearen ondo-ondoan. Behin baino gehiagotan
ihesijoan nahi izan dute abereek.
Lehenbiziko gaua, beraz, nahasi
samarra.

Irailak 15

Eguna argitzean, behelaino
bustia gainetik kentzeko, gosari
aparta: pastak patxaran-tragoska
batekin. Eta bagoaz berriz ere arte
eta haritz arteko bidean aurrera.
Azeriak, basurdeak eta orkatzak
bizi omen dira paraje honetan,
baina ez dugu horrelakorik ikusi.
Ardiak lasaiago, beraz. Ollateko
larreetara iritsigara. Brontze-

Leireko monastegi aldera jaisten
hasi gara. Hau bidea! Turistak
begira-begira gelditu zaizkigu
artzainen txabola eroriaren ondotik
goazela. Txabola madarikatua!
Behin eta berrizjasotzen dute
artzainek txabola, baita baten
batzuek behin eta berriz bota ere.
Monastegiak ez ditu gogoko
artzainak. Aparkalekua ere
kanadaren barruan egina dago.
Baina fraileak ez dira artzainak
gogoko ez dituzten bakarrak.
Nekazariak ere etsai dituzte.
Nekazarien eta artzainen arteko
borrokak tinko irauten du.
Kanadak, legez, 70 metro zabal
baititu, nekazariek ezin dute eremu

Goizeko bederatzietarako
Zangotzako kaleetan gaude. Inor
gutxi azaldu da gure artalde
handia ikustera, festaren
biharamunean
ajeak indar
handiagoa baitu ikusminak baino.
Ardiek arrasto nabarmena utzi dute
kaleetan. Kalegarbitzaileek, hala
ere, ez dute egun hauetan altxirria
bilduko. Zertarako? Bospasei
egunetan artalde gehiago etorriko
baitira. Zangotzako irteeran
kcncdoko zaindaria elkartu zaigu.

SAIHESTU.-Itzuri.Evitar.
ATAKA.- Ate edo pasabide estua.
Portillo.
BAZKA DAITEZEN.-Para que coman.
MALKAR.- Aldapatsua. Pendiente.
ETZAN.-Tumbarse.
ZERUPE.-Zeru+pe.Bajoei cielo raso.Era
bereko hitzak:arkupe,pikupe,aterpe...
EGUNA ARGITU.- Egunazabaldu.
Amanecer.
BEHELAINOBUSTI.-Lanbroa. Niebla.

ARTE.- Encina.
BASURDE.-Jabali.
ORKATZ.- Corzo.
TRIKUHARRI.-Dolmen.
LEKUKO.-Testigo.
ARDI-SAIHESKI.- Castillade oveja.
EGUR-TXINGAR.- Brasade modera.
ZELATAN.- Vigilando.
EGINGO EZBADUTE.-Ihesegin ez
dezaten. Para que no se escapen.
ETSAI.-Arerioa. Enemigo.

TINKO.- Finko.Con firmeza.
MUGARRI.- Zedarria. Mojon.
DENA DELAKOA EREIN.-Sembrarlo
que sea.
MAIRU.- Moro.
BURUZAGI.- Jefe.
ESKEGI.-Zintzilikatu.Colgar.
EGUZKI-GALDA.- Solabrasador.
BASO.- Oihana. Basque.
UREZTATU.-Regar.
LASTO-HONDAR.- Rastrojo.

railak 14
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-garaiko triku-harria dago hantxe,
garai hartako artzainen lekuko.
Mokadu bat jan dugu: txorizoa
ardo gorri napar ugarirekin. Eta
berriz ere aurrera. Castillonuevo
ondoan zain dauzkagu patatak
ardi-saiheskiarekin,
egur-txingarretan egositakoak, jakina!
Leireko mendizerra ez dago oso
urruti, Arratserako iritsikogara.
Urdaiazpikoa tomatearekin afaldu
eta "ohera", gaur pinuen azpian,
ez dugu busti nahi eta. Zelatan
gelditu behar baten batek, ardiek
ihes egingo ez badute.

Yesako errepidea
zeharkatu eta Aragoi ibaira goaz
freskatzera, erronkariarren zubi
famatura. Istorioak dioenez,
mairuekin borrokan ari zirela,
emakume erronkariarrek jaitsi eta
mairuei egurra eman zieten
gogotik. Gero mairuaren
buruzagiari lepoa moztu zioten eta
zubian eskegi. Sexu ahula esaten
diote gero! Eguzki-galdatan
bazkaldu dugu: potoko
babarrunak eta solomoa. Hau
egarria! Lo-kuluskaeginda gero,
Xabier aldera. Gaztelua gainditu
eta paisaia zakarra dugu begien
aurrean. Hemendik aurrera ez dugu
basorik izango, itzalik ez, hortaz.
Paraje lehor-lehorretan ibiliko gara;
berdegune bakarrak ubideek
ureztatutakoak.
Xabier eta
Zangotza artean lo egin dugu,
garia egondako lur-sailbatean.
Lasto-hondarrak jan beharko
dituzte ardiek hemendik aurrera,
baimena eskatuta, gainera.
Mehetuko ez dira ba bidai
honetan!

lrnilnl< 16

Mugarriak zaintzen ditu eta ez die
artaldeei landutako lur-sailetan
sartzen uzten. Pezeta bat eman dio
Florenciok buru bakoitzarengatik.
Juliok ordaindua zuen berea.
Oraingoan harrapatu gaitu. Ahal
dela, artzainak ez ordaintzen
saiatzen dira. Florenciok oinez
egingo du bidea hemendik
aurrera, medikuak ezezkoa eman
badio ere; ezin giro honetatik
kanpora bizi. Umorea eta sasoia
baditu gizon honek!
Goizerdian atsedenaldi bat
hartu dugu. Ardiek ase arte jan
dute belarra abeltzain batek
utzitako larreetan. Abeltzain horrek
berrehun bat ardi erosiko dizkio
Florenciori. Bazkaltzeko, konejua.
Eta bazkalondoan, Zangotzako
aspaldiko lagunen bisita.
Patxaranaren berotasunean
hizketaldi luzea: koriodok.
artaldeak, parrandak ... Haiek
parrandak garai batekoak! Orain
urte asko artzainak ugari eta
gazteak ziren. Artaldeak itxituretan
utzi eta ostatuetan biltzen ziren.
Orain, ordea, ardiak zaintzen
gelditu behar, itxiturarik ez baitago.

Nekazarien eta
artzainen arteko
borrokak tinko
irauten du
Kontu-kontari bai gustora !
Penako mendizerra aldera
kiskaltzen abiatzen garenean,
berriz... Ilunduta iritsigara. Afaldu
eta, afalondoan, solasaldia atzera.
Enrique Otoi "parrandazaleak"
bere ibilerak eta kontatzen ditu.

Irailak 17
Eguna urratzean, kcncdcko
ibilaldi latzenari eman diogu
hasiera. Penako mendizerra
jaistean Bardeen atarian gaude ia.
Eguzkiak ito egiten gaitu. Zer ote
da gero Bardeetan aterberik gabe
egotea? Erronkariarren eta
Salazarren kanaden elkargunera
iritsigara. Ezdugu beste artalderik
ikusi.Baina, esan digutenez, gure
aurretik gertu-gertu doaz beste

BIHARAMUN.- Hurrengo eguna. Dio
siguiente.
AJE.- Achaque.
IKUSMIN.- Curiosidad.
ALTXIRRI.-Ardi-kaka.
SASOI.- Indarra, sendotasuna. Vigor.
ABELTZAIN.-Abereak zaintzen
dituena. Ganadero.
ITXITURA.-Hesia.Cercado.
SOLASALDI.- Elkarrizketa,hizketa.
Conversaci6n.

Sardeetako EIPrallon mendiaren azpitik "La Negra" aldera goaz.

batzuk. Goardiazibilek isunak jarri
dituzte landutako lur-sailetan
sartzeagatik. Ezdira konturatu
nonbait toki askotan nekazariek
kanadako lurretan erein dutenik.
Bazkalorduan itzalik ez eta euliak
zientoka! Ubidean bustialdi ederra
hartu dugu "atzerritarrok".
Artzainek, zailduta daudenez, ez
dute urik ikutu. Hiru artzainekin
bazkaldu dugu, baita damutu ere!
Hirurogei ardi edo nahastu dira,
Iparragirre kantariari Ameriketan
gertatu ohi zitzaion bezala. Gero
ordu beteko lana ardiak bereizten.
Ekaitzaren susmoa daukagu.
Zaparradak harrapatu gaitu. Blai-blai eginda eta lokaztuta jarraitzen
dugu hegoaldera. EIPasotik gertu
gelditu gara. EIPaso Bardeetako
sarrera da, Zarrakaztelu ondoan
dagoena. Erronkariko beste hiru
artalderekin elkartu gara. Afaltzeko
urdaiazpikoa tomatearekin. Bihar
da egun seinalea.

Irailak 18
Egun handia da gaur
artzainentzat. Artzainari
monumentu bat egin diote eta
gaur jende asko etorri da
Bardeetako "sarrera" honetara.
Artzainak bizarra moztuta eta
txukun-txukun azaldu dira. Goizeko
zortziak dira ia eta parajea

ATZERA.- Ostera, berriro.
EGUNA URRATU.-Eguna zabaldu,
eguna argitu. Amanecer.
LATZ.- Lakarra,gogorra.
ATERBE.-Cobertizo.
ISUN.- Multa.
UBIDE.- Canal de riego.
EKAITZ.-Tempestad.
BLAI-BLAI EGIN.- Empaparsedel todo.
EGUN SEINALE.- Dio senolcdo.

leporaino beteta dago. Zortziak eta
zazpian Barratxina kaboak
eskupeta-tiroa bota du. Artaldeek
sartzea badakautela
esan nahi du.
Garai batean irailaren 29tik aurrera
hasten ziren sartzen. Orain, ordea,
irailaren l8az geroztik libre da.
"Afrikan" gaude. Gure artaldeak
beste bi eguneko ibilaldia egin
beharko du Tutera ingurura iristeko.
Eskerrak aurten ardientzako bazka
badagoen!Udabe~kolehorteak
ez dio aleari hazten utzi eta
nekazariek ez dute uztarik jaso.
Den-dena abereentzat. Bardeak,
bestalde, beste urteetan baino
berdeago daude, azkenaldi
honetan euria izan baita. Ur-putzuak ere beteta daude. Eguzkia
lainopetik atera da. Baina haizeska
freskoa ez da baretu. Eskerrak!
Paisaia polita daukagu aurrean
-lurrezko dorreak eta lautadak-,
tiroko poligonora doazen gerra-hegazkinen burrunbak horretaz
gozatzen uzten ez badigu ere.
Ilunabarrean EIPrallon Bardeetako
mendiska ezin ederragoaren
ondoan gaude. Bihar "La Negra"
ikusikodugu, kolore iluneko Bardea.
Hantxe bukatuko da artzain hauen
ibilaldia. Artzainek, irailetik
maiatzera arte, egunero-egunero
paraje idor hauek besterik ez dute
ikusiko. Goizalbatik arratsera
ardiekin, goizero, arratsaldero.

SARTZEAEDUKI.- Sartzekobaimena
eduki. Poder entrar.
ESKERRAK...!- iMenos mol que ...!
ALE.- Bihia.Grano.
UZTA.- Cosecha.
BARETU.-Lasaitu.Tranquilizar,sosegar.
LAUTADA.- Llanura.
MENDISKA.- Mendi+ska.Mendi txikia.
Erabereko hitzak:ontziska,herriska...
IDOR.- Lehorra.Kontrakoa: bustia,
hezea.
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LAUROTAN TXIKIENA, BESTERIK EZ ?
Lauron artean ederrena, nere ahizpa zaharrena
da, Marilurdes. Urteek zertxobait hondatu duten arren,
oraindik ere, askotan ezagutu berri nauenak, txikitan
hainbeste aldiz entzun eta haserretzen ninduen gauza
berbera botatzen dit: "Esaten nuen ba nik! Ahizpak izan
behar ... Marilurdesen igoal-igoala zara!". Eta, niri bezala,
Marikruz eta Marikarmeni esan izan diote gauza bera.
Baina ez gara igoal-igoalak. Marilurdes da ederrena, eta
gainontzeko hirurak haren kopia txarrak garela dirudi.
Marikruzek ahizpa zaharrenaren sekulako antza du,
baina ... ez da hain polita. Sudurra luzexeagoa, begiak
txikixeagoak, ez hain alta, eta kilotxoren bat soberan du,
ipurtaldean bereziki. Marikarmen ere polita da, eta ez
dauka kilo bakar bat ere soberan, baina ... ez da
Marilurdes bezain ederra. Elkarrekingaudenetan, begira
geratzen naiz, eta, bai, jendeak arrazoi du: antz izugarria
dute. Baina beste biek, gauza batzuetan falta
dutenagatik, eta beste batzuetan sobratzen
zaienagatik, ez dira Marilurdes bezain ederrak.
Azkarrena, dudarik gabe, Marikruz da. Txikitan ere
garbi nabaritzen zen hori. Besteak ez gara motzak, eta
gure ikasketetan ondo ibili izan gara beti, lehenengo
puntan, baina ... besteak ez gara Marikruz bezain
azkarrak. Hori ez baita ikasketetan bakarrik neurtzen.
Buru argiagoa du. Marikarmenek, esate baterako,
numeroekin marabilak egiten ditu, eta behin baino
gehiagotan sartu izan da lehian Marikruzekin, kalkuloren
bat edo beste egiterakoan. Eta, bai, kalkuloak
egiterakoan noiz edo noiz irabaziko zion Marikarmenek,
baina Marikruz askoz ere azkarragoa da, biziagoa,
argiagoa.
Sinpatikoena berriz, Marikarmen da. Denak gara
sinpatikoak. Alegia, gure artean ez dago horrela,
antipatiko deitzeko modukorik. Jende guztia harrituta
geratzen da hain alaiak, hain irekiak eta hain borondate
onekoak garelako. Amak eta aitak, hamaika lore jaso
izan dute beren alabatxo zoragarriengatik, baina,
sinpatia neurtzen hasiz gero, zenbait kilo gehiago
dauzka gainean Marikarmenek. Inguratzen zaion guztia
txundituta uzten du.
Beno, bai Marilurdes, bai Marikruz eta bai
Marikarmenek, inguratzen zaien edonor txundituta utzi
izan dute beti. Eta, elkarrekin daudenean, zeresanik ez.
Eta ni tartean.
Ni txikiena naiz. Hori inork ezin lezake zalantzan jarri.
Gazteena esan nahi dut. Txikiena Marikarmen da. Baina
-enak jartzekoan horixe besterik ez zait geratzen. Bat
ederrena, bestea azkarrena, hirugarrena sinpatikoena
eta ni txikiena. Bat aukeratzekotan, ez da -enarik

SEKULAKO.- Egundokoa, berebizikoa.
Enorme.
BEREZIKI.-Batezere. Especialmente.
MOTZ.- Adimen urrikoa..corto/a.
AZKAR.- Arina, bizia.
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LEHI.- Competencia.
INGURATU.- Hurbildu,hurreratu.
Acercar.
TXUNDITU.- Erabat harritu. Pasmar,
extrcnor.

gauza on guzti horietatik zati bat tokatu zitzaidala niri
ere, eta nik baietz, baina zati batekin ez nintzela
konformatzen ...

erakargarriena, benetan. Negar-saio bikainak egina naiz
gaztaroan, nere -ena-falta dela eta! Zenbat aldiz saiatu
ote zen ama, magalean hartu, eta mundu honetan ez
daukala batek ederrena, azkarrena edo sinpatikoena
izan beharrik ulertarazten. Eznuen, ordea, ulertzen; eta
oraindik ere ez dut ulertzea lortu. Amari galdetzen nion
ea zergatik egin zuen laugarrena -ni-. ordurako gauza
on guztiak amaituak baldin bazeuzkan. Eta berak ezetz,

Ahizpei ere aurpegira botatzen nien, kualitate on
guziak beraientzat gorde izana. "Oraindik -eno asko
dauzkazu lortzeko, potxolo", erantzuten zidaten barre-algaraka: "urteekin izan zaitezke, itsusiena, gizenena,
baldarrena, leloena, desgraziatuena. Ikusten zenbat
-eno geratzen zaizkizun oraindik zuretzat?". Eta ez ziren
konturatzen nolako mina egiten zidaten broman
esandako hitz haiekin.

•

Beraiek eman zidaten ideia. Eznengoen prest
zerbaitetan lehena izan gabe bizitzen jarraitzeko .
Gehiegikeria irudituko zaio norbaiti, baina oso zaila
gertatzen da, zerbaitetan lehenak direnez inguratuta bizi
ondoren, saiatu gabe geratzea. Eta ni saiatu nintzen.
Nola gainera!
Ezdakit gainerantzekoak jabetuko ziren, eta ez zait
axola. Azken finean, hau nere buruarekiko erronka bat
besterik ez da. Ezdut inoren aurrean ezer frogatu
beharrik. Nik ere lehena izan nahi nuen zerbaitetan, nere
burua lasaitu eta ondo bizitzeko. Eta lortu dut.
Ezdu merezi detaileak ematen hasteak. Oso luze
joko lidake, zerrenda amaigabea delako; baina ziurta
dezaket, niri esker, nere ahizpatatik bakarra ere ez dela
zoriontsu gaur egun.
Marilurdes ezkondu eta handik gutxira utzi zuen bere
senarrak. Inoiz ez da argitu zer gertatu zen bien artean,
oso maiteminduta zeudela baitzirudien. Baina ez si eta
ez no, gau batean, haserre bizian maletak egin, eta
hantxe utzi zuen. Orduz geroztik bururik altxa ez duen
arren, ederrena izaten jarraitzen du.
Marikruzek berebiziko lanpostua lortu zuen
informatika-etxe sonatu batean. Hasi eta laster bidali
egin zuten bertatik norbaitek emandako informe arraro
batzuen ondorioz. Gaur egun bulego batean egiten du
lan, eta, lanpostu txarra ez badu ere, badakigu ez duela
inoiz gora egingo.
Marikarmenek, berriz, pixkanaka-pixkanaka zituen
lagun on guztiak galdu ditu. Berak aitortzen du ez
dakiela zer gertatzen den, baina lagunik minenek,
batere esplikaziorik gabe, egun batetik bestera bizkarra
ematen diotela.
Nik gauza bakar bat esango dut: ez naizela
ederrena, itsusia ez naizen arren; ez naizela azkarrena,
tontotik ezer ez badaukat ere, eta ez naizela
sinpatikoena, irribarrea beti prest izaten badut ere. Eta
gaur egun areago: ni bainaiz, dudarik gabe, !aurotan,
gaiztoena.

Arantxa Iturbe

ERAKARGARRI.- Atrayente.
BENETAN.- Zinetan, egiatan.
Ciertamnente.
MAGAL- Altzoa. Regazo.

BALDAR.- Traketsa. Torpe.
GEHIEKERIA.- Endemasa.
Exageraci6n.
ERRONKA.- Reto, desafio.

OSO LUZEJOKO LIDAKE.- Me
resultaria muy largo.
ZIURTATU.-Asegurar.
MAITEMINDU.- Enamorarse.
MIN.- Kuttuna. Querido.
IRRIBARRE.-Barremurria. Sonrisa.
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ZINEAK DIRUARI:
NON ZAUDE, MAITEA ?
Filmeak irudiz eta ilusioz egiten direla kontu jakina da, baina ezin horren
inozoa izan. Zinema da arterik garestiena. Zinea, arteaz gain, milioiak eta milioiak mugitzen dituen merkatua da, industria. Sosak behar dira zeluloidea
erosteko, laborategitik

kopiak atera ahal izateko ... Gaztea bazara, hasi be-

rria, non arraio aurkituko dituzu pezeta, dolar preziatu horiek? Hona hemen
burutazio onak izan zituzten lagun batzuen kontakizuna, eta baita beste kontua franko ere diruaren gainean.
Horren kontra borroka egiteko,
familia eta lagun guztien laguntza
eskatu zuen, eta lortu.
Laburmetraia zoragarri bat zuzendu
behar zuen, zinemaldiren batean
aurkeztu ... irabazi eta
Unibertsitateko jauntxoak zeharo
lotsatu ... Esan eta egin. Lan eta lan,
"Austin Stories" sortu zuten eta ...
Kostaldeko Hirugarren Festibaleko
sari nagusia ohore eta
merezimendu osoz eskuratu.

Mexikon hasi zen kontatzera
noakizuen istorioa eta, momentuz,
Berlingo zine-areto batean, txalo
eta "bravo" artean bukatu. Robert
Rodriguez du izena pantailak
eroturik daukan mutil honek.
Texaseko San Antonion jaioa, amak
familia osoa eramaten zuen astero
zinera. Robertok 11 urte zituelarik,
aitak bideo-kamara erosi zuen eta
ero moduan ekin zion mutikoak
etxeko guztiak filmatzeari.
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Handik bi astera, Roberto
Rodriguez jauna Texaseko
Unibertsitatean ikasle ohoretsua
zen. Hurrengo erronka non, zertan,
nola? Ba, luzemetraia itxuroso bat
sortu behar zuela irrikan. Adiskideak
eta senideak berriro endredatuz,
kontuak zorrotz ateraz, zera erabaki
zuen Robertok: 7.000 dolarrez
-700.000 pezetarekin, alegiabazegoen 90 minutuko pelikulatxo
bat egitea. Bale ba. Kostata, ahal
zuen bezala, kantitate horren erdia
bereganatu zuen, baina mila
deabru!, beste erdia nondik atera
ez zuten.

Urteak joan, urteak etorri,
ehundaka filme motz burutu zituen
Robertok. Halare, Unibertsitatean
sartzeko baimena ukatu egin zioten
nota eskasak omen zituelako.

Hona hemen Robertok
asmaturiko irtenbidea: Austin hiriko
ospitaleari, hango ikerketa-sailari,
eskaini zion bere burua, berarekin
nahi zituzten proba eta
esperimentu guztiak egin zitzaten.
Hilabete batez, Robertok
kolesterolaren kontrako hainbat
eta hainbat edabe hartu zituen.

INOZO.- lnuxentea, xaloa. lngenuo.
SOS.- Txanpona. Moneda.
BURUTAZIO.- ldea, ocurrencia.
ZINE-ARETO.- Sala de cine.
EKIN.- Acometer, emprender.
MOTZ.- Laburra. Corto.
ESKAS.- Regular.

AURKEZTU.-Presentar.
ZEHARO.- Guztiz, erabat.
Completamente.
OHORE.- Honor.
ERRONKA.- Desafio, reto.
IRTENBIDE.-Soluci6n.
EDABE.- P6cima.

Ondorioz, aski makaldua du
osasuna baina ... 3.500 dolar eman
zizkioten truke eta berak "EI
mariachi" filmean inbertitu.
Egiazkoa da ipuina eta bukaera
zorionekoa du. Columbia
ekoiztetxe handitzarreko buruek "EI
mariachi" ikusi, zor eta lor geratu
eta behar zuen babesa oso-osorik
eman zioten. Horrexegatik, luxuz
eta dotoreziaz Berlingo zinemaldian
estrenatu zen bihurrikeria galanta
den akziozko filmetxo hau.
Jendearen harrera ezinhobeak
sendatu zizkion Rodriguez jaunari
"zizko eginda" dituen gibela,
sabela, giltzurrinak ...

Robert Rodriguez Texaseko
mexikarrak arriskuan jarri zuen
osasuna "EI Mariachi" errodatu
ahal izateko.
MAKALDU.- Ahuldua. Debilitado.
EKOIZTETXE.-Casa productora.
ZOR ETA LOR GERATU.- Harri eta zur,
erabat txundituta geratu.
GALANT.- Handia. Grande.
HARRERA.- Abegia. Acogida.
ZIZKO EGINDA.- Hecho polvo.
GILTZURRIN.-Rin6n.

Diru-puska bat bazuen
eskuratzeko, baina handik gutxira
Bartzelonako zine-festak porrot egin
zuen eta Epaitegiaren erabakia
honako hau izan zen: ez zela zorrak
pagatzeko gauza, kapaza,
erantzule.
Joek ez zuen amore eman. Diru
eske ibili da urtetan eta urtetan.
Azkeneko aldiz Berlinen egin
genuen berarekin topo. Jakin
bazekien Generalitateko
ordezkoriok han zeudela eta, bere
abokatua lagun, bila zebilen
etengabe, sekulakoa irudia,
Generalitatekoak ia-ia ezkutuka
eta Joe gaisoa ehizean. Suerte
izan, lagun!
Begot'ia del Teso
"EI mariachi"
egun egin daitekeen
filmerik merkeena
dugu. Halare ez zen
batere erraza izan 7.000 dolar madarikatu
horiek lortzea.

AMA, ZINEA EGIN NAHI DUT...
Izenik gabeko kasua dugu
hurrengoa. Berlingo zinemaldian
ahoz aho zabaldu zen istoriotxoa.
Jakin, badakigu euskal usadioari
jarraiki, izana izateko izena behar
dela, baina, salbuespenak salbu,
sinisezazue mentura polit hau.
Behin batean ba omen zen
zinegile izan nahi zuen gazte bat.
Ipar Europan bizi zen bere
gurasoekin. Zinea egiteko irrika
hain zen handia, ezen lanari ekin
baitzion sosik txikiena izan barik.
Zeluloidea erosteko ... gurasoak
etxea saltzeko konbenzitu zituen.
Martxan, lanean ari zelarik dirua
agortu zitzaion. Penaren penaz,
noraezean zebilen mutikoa. Herriko
udalak, errukiturik, bertako
banketxeari erreguka eskatu zion
kredita biguin bat emateko.
Martxan zegoen ostera
zuzendari izan nahi zuen gaztea.
Segituan besarkatu zuen zorionak.
Londresko Zinemaldirako filmeak
aukeratzen zituztenek izan zuten
haren.lanaren berri. Bukatu gabe
bazegoen ere, ikusi zuten eta
sariketarako hautatu.

ZABALDU.- Hedatu. Extender, difundir.
SALBUESPENAKSALBU.- Excepciones
aparte.
IRRIKA.- Nahi edo gura bizia, grina.
Pasi6n, deseo ardiente.
HAIN ...EZEN.- Tan...que.
BARIK.- Gabe.
AGORTU.- Ahitu. Agotar.
PENAREN PENAZ.- Muy afligido.
NORAEZEAN IBILI.- Andar sin rumbo.
OSTERA.- Berriz,atzera. Nuevamente.

Emanaldirako bi egun falta
zirelarik atzera dirua bukatu
zitzaion. Ezinzion filmearen lehengo
kopia prestatzen ari zen
laborategiari ordaindu eta
bertakoek serio eta haserre zioten
dirurik gabe ez zela pelikula handik
aterako. Estu, larri, zotinka,
erreguka aritu zen zinegilea.
Bat-batean, anaia zaharrenak
deitu zion telefonoz: "Aizu, loterian
600.000 libra tokatu zaizkit. Zuretzat
dira, erabil itzazu nahi duzun
moduan ..." Zelako algarak, orduko
alaitasuna! Zor guzti-guztiak
pagatu, zeluloidezko altxorra
laborategitik hartu eta
Zinemaldiaren egoitzara eraman
zuen. Doi-doi ailegatu zen, baina
lortu egin zuen ... Ezdakigu saririk
eskuratu ote zuen, baina axola al
zuen horrek ?

EMANGO Al DIDAZU NERE
SARIA?
Labur-labur hasiera dohatsua
eta oraindino bukaerarik ez duen
kontutxoa ekarriko dugu plazara.
1988. urtean Joe Comeford
irlandarra irabazle izan zen
Bartzelonako zinemaldian.

HAUTATU.- Aukeratu. Elegir.
ZIOTEN.- Decian.
ZOTINKA.- Zinkurinka.Sollozando.
ALGARA.- Carcajada.
ALTXOR.- Gordailua. Tesoro.
DOI-DOI.- Juxtu-juxtu.
DOHATSU.- Zoriontsua. Feliz.

Hauxe da jada hilik dagoen
Bartzelonako Zinemaldiaren
ikurra. Dragoi gaixoa zorretan da
irlandar setatsu batekin.

DIRU-PUSKA.- Diru-piloa, diru-mordoa.
Mont6n de dinero.
ERANTZULE.-Responsable.
AMORE EMAN.- Etsi.Ceder.
EHIZEAN." A la caza.
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Bederatzi gutun
terdi

BEDERATZIGUTUN T'ERDI
Joxemari lturralde
Erein, 144 orr.. 900 pta.

.IJ

Riskygaiso dago. Hiru hilabeteko
gaisoaldia izango du. Gaurko gaztetxo
askok telebista ikusten emango luke
denbora, baina Joxemari lturraldek
gutunak idazten jarriko du Risky.Riskyk
ondo asko ezagutzen ditu literatura
unibertsaleko zenbait pertsonaia:
Robinson Crussoe, Mister Fogg... Bibliako
pertsonaiak ere ageri dira. Riskyk
eskolan ez ezik munduan ere baditu
lagunak, Japonian adibidez. Ingelesez
hitz egiten du lagun japoniarrarekin. Eta
Japoniako kontuak azalduko dizkigu: zer
diren "Tori"ak, "horo-kirlok. Tokio eta
Kioto hiriei buruzko bitxikeriak... Munduko
gauzak eta hemengoak ere kontatzen
ditu. Adibidez, Irunen gertatu omen zen
elizkizun hura, senargaiak aldare
aurrean utzi zuen andregaia, baina
eztei-bazkaria egin omen zen. Egunkari
askotan atera zen berria, eta Riskyk
gogora arazten digu gutun batean ...
Risky,bere gaztean, munduan
ibilitako mutikoa da. Munduko gauzek
interesa sortzen diote, eta horrenbestez,
EuskalHerrikoek ere bai, noski. Eta
munduko edozein istorioren parean
azaltzen dira Baxilioaitonarenak, inolako
konplexurik gabe. Eta maitasuna ere
tartean dabil. Anuxka bere rnoiteriook
egiten baitio bisita Riskyri.Bukaera alaia
eta eguzkitsua du liburuak.

~
Eznaiz aspertuko Asterix
gomendatzen. Literaturaren
helburuetako bat ondo pasatzea bada,
honek bete-betean asmatzen du.
Panoramixek urrezko igitai bat behar
du, eta Asterix eta Obelix joango dira
bila, urrutira, Lutezio izeneko hirira,
mafia nagusi den hirira. Gaur egungo
arazoekin egiten dugu topo hirian:
kiratsarekin, jenero erabat
garestiarekin, hirirako bidean
"munizipalak" isunak jartzen eta abar.

Goscinny /Uderzo
Grijalbo-Dargaud, 50 orr., 1.000pta.

ELIZKIZUN.- Funci6n religiosa.
EZTAl-BAZKARI.- Banquete de bodas.
GUTUN.- Eskutitza. Carta.
EGUZKITSU.- Soleado.
GOMENDATU.- Aholkatu. Recomendar.
IGITAI.- Hoz.
KIRATS.- Usain txarra. Hedor.
ISUN.- Multa.
HITANO.- Hika, lagunartean
erabiltzen den hizkuntz forma.
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Azkenik esan, pasarte askotan
euskal kanta herrikoiak abesten
dituztela pertsonaiek.

Euskara ederra erabiltzen du
Joxemari Azurmendik. Baina badut
kezka bat: ezin al da komiki hauetan
hitanoaren erabilera indartu? Hizkuntz
forma horiek ez daude oso normalduak,
baina, Obelix eta Asterix lagunak
baitira, komiki osoak hitanoan jardun
beharko luke. Agian hori gehitxo izango
da, baina badaude pertsonaiak,
egoerak ... Adibidez, Panoramixek ezin
al dio bere herriari hitanoz hitz egin?
Ahots goran ari naiz pentsatzen.
Beste kontu bat: koloreak motelak
dira.

MUMU
Hilda Perera
Bruno, 129 orr., 660 pta.
Idazle hau lehenengo aldiz dator
sail honetara. Miamin bizi den kubarra
dugu Hilda Perera. Ikasketak ere Kuban
eta EEBBetanburutu zituen. Bialdiz
irabazi du Lazarillo Haur-literatur Saria.
Beraz, ez da edozein. Mumu Pello
Esnalek itzuli du euskarara. Eta hau ere
norbait bada.

PATAKON
Xabier Mendiguren
Elkar, 120 orr.. 770 pta.

.[I

"Daukanari kendu, eta ez
daukanari ernon", Horretan maisu da
Patakon, euskal Robin Hood-a. Izan
omen zen gizon hau, eta bizkaitarra
omen genuen.
Horri buruzko informazioa bildu eta,
aitzakiatzat hartuta, abenturazko istorio
bat kontatzen digu beasaindarrak.
Pertsonaia nagusiak bide-lapur izatetik
itsas-lapur izatera pasatzen dira.

ASTERIX. URREZKO IGITAIA

Euskaldunak zintzo eta on azaltzen dira,
onegiak aukeran. Korrejidorea eta bere
kastakoak kainoi eta guzti itsasoan
hondoratzen direnean, euskaldunek
lagundu egiten diete, halako sarraskia
jasan ondoren. Euskaldunak ez gara
mendekatzaileak. Nola ba!

Istorioan gertaera sinesgarriak
azaltzen dira, edozein lapur nahiz
piratak egin ditzakeenak. Horren
ondoan gertaera fantastikoak daude.
Esaterako, Patakon eta Kattalin Moby
Dieken balea zuriaren sabelean
elkartzen direnekoa. Abenturazko
edozein istoriotan bezala, onak eta
gaiztoak daude: onak euskaldunak
-dozenerdi bat agoazil bizkaitar eziketa gaiztoak beste guztiak. Ez-euskaldun txiroak ere azkenean gaizto!

JARDUN BEHARKO LUKE.- Deberia
expresarse.
AHOTS GORA.- Voz alta.
MOTEL.- Makala, ahula. Debil.
ITSAS-LAPUR.- Pirata.
SABEL.- Vientre.
TXIRO.- Behartsua. Pobre.
SARRASKI.- Hondamendia.
Destrucci6n.
JASAN.- Nozitu, pairatu. Sufrir.

Egun-egungo gaia dakar liburuak.
Gizakia animalia asko ari da erabiltzen
eta bere probetxurako akabatzen.
Elefantea da horietako bat. Mumu
elefantekumeari ere aita akabatuko
diote gizaki bihozgabeek .
Animalienganako maitasuna bultzatzen
du istorio honek. Eta elkartasunaren
beharra. Eta familiaren garrantzia. Eta
maitasunarena.
Liburu hau irakurrita, elefante-ehiztariei "ez" esatea nahi du idazleak,
protesta egitea. Ondo da. Baina
ehiztariak baino errudunagoak dira
marfil-erosleak.
Azkenik esan, liburuaren bukaeran
ariketak daudela. Idazle asko ez dago
horrekin konforme, baina ni bai. Sormen-lan bat plazaratzen denean, lan hori ez
da bakarrik sortzailearena, bezeroarena
ere bada, eta, ariketak egin nahi baditu,
zergatik ez? Lortu beharrekoa da
ariketak egin beharrak -egin behar
baldin badira- ez dezala irakurketa
baldintzatu.

Jon Zabalegi

MENDEKATZAILE.- Vengador.
BURUTU.- Gauzatu, zertu. Llevar a cabo.
GIZAKI.- Ser humano.
ERABILI.- Utilizar.
AKABATU.- Hil. Motor.
BIHOZGABE.- Krudela. Cruel.
ERRUDUN.- Kulpantea. Culpable.
SORMEN-LAN.- Trabajo creativo.
BEZERO.- Cliente.
EZ DEZALA IRAKURKETA BALDINTZATU.Que no condicione la lectura.
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ABIADA.- Velocidad.

....._
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ALBA.- Egunsentia.
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GAINEZKA.- Gaindika. A rebosar.
EGURATS.- Atmosfera.
IZADI.- Natura.
ERREGE.- Rey.(Izenpropio bezala

OHOIN.- Lapurra,ebaslea.
ANKER.- Krudela.
SUNTSITU.- Txikitu.Destrozar,arrasar.
ALABAINA.- Hala ere, nolanahi ere,

erabiltzen da, hots, mugagabean
deklinatzen da. Adibidez: Erregeri
emateko.)

ANTZA.- Dirudienez.Porlo que

dena den.
parece.

EGINAHALEAN.- Eginahalak eginez,
ahaleginean. Con todo ernpeno.
ELKAR HIL- Batak bestea akabatu.
ORDEA.- Ostera, aldiz. Encambio.
ZIGORTU.- Castigar.
EPAILE.- Juez.
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NOIZBEHINKA.- Noizean behin, noiz
edo noiz, tarteka-marteka. De vez en
cuando.
BEHIALA.- Garai batean, antzina.
Antiguamente, en otro tiempo.
ESKUBIDE.-Derecho.

JAURALKI.- Trono.
ARMADA.- Ejercito.
ASKI.- Nahikoa.
LURTAR.-Terricola.
ATXILOTU.- Presohartu.
HARRAPAKIN.- Presa.

NEGAR-ULU.- Gemido, sollozo,
GARAILE.- Irabazlea.
.
PORROTEGIN.- Hutsegin.
HONDAKIN.- Desecho.
AURRERATU.-Avanzado/a.
ARRANO.- Aguila.
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17 PUNTUTIKBEHERA
Oinezko eskasa zara zu. Zeureari bakarrik begiratzen
diozu. Besteak hor konpon, Maria Anton! Basamortuan
edo mendian bizitzekoa zara zu.
17 PUNTUTIK22 PUNTURA
Oinezkoen eskubideak eta betebeharrak
ezagutzen dituzu. Eguneroko joan-etorrietan,
bekatuak. Zuk hitzak ugari eta ekintzak urri!

-Non irakurri duzu hori?

LI BURUAN= Liburuan

ondo
ordea,

18 PUNTUTIKBEHERA

Oinezko ezezagunaren domina merezi duzu. Baina,
inor ez da zutaz gogoratzen. Zu bezalakoak zoologikoan
sartuko dituzte laster, hain gutxi zarete gaur egun!
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IZENA

OPARIA

TOKIA

Maddalen

Lore sorta

Taberna

Edurne

Lepokoa

Parkea

Amagoia

Belarritakoak

Zinea

L
A

K

LETRAZOPA: Gazta. artzain. zerra.
armairu. eguzki. egutegi, dortoka. gerriko,
perretxiko, iturri.
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ESKAS.-Erdipurdikoa. Regular. no
bueno.
BESTEAK
HORKONPON.-Losdemas
que se las arregien.
BASAMORTU.-Eremua, desertua.
Desierto.

ESKUBIDE.Derecho.
BETEBEHAR.Obligaci6n.
URRI.-Gutxi.
EZEZAGUN.-Desconocido.
DOMINA.- Medaila.
LASTER.Aurki. Dentro de poco.

~1ftoROSKOPOA
~~·

2

ARIES

TAURUS

GEMINI

Martxoaren 21etikApirilaren20ra

Apirilaren21etik Maiatzaren 20ra

Maiatzaren 21etik Ekainaren21era

Errealitatea izango duzu oinarri
erabakiak hartzeko, inoiz ez
desioak edo usteak. Ilusioz
gainezka egongo zara. Maitasun-arloan amore ematen ikasi behar
duzu.

Boterearen zapore gazi-geza
dastatuko duzu egunotan;
horregatik aldiak izango dituzu.
Lortu nahi duzun guztid
gauzatzeko trabak izango dituzu,
baina, hala ere, zure lanerako
gaitasunari esker gaindituko dituzu
trabok.

Azkenean ulertu duzu munduan ez
zarela zu bakarrik bizf. eta besteen
nahiak eta sentimenduak
kontutan hartzen hasia zara. Segi
horrela eta ez zaizu damutuko.

CANCER

LEO

VIRGO

Ekainaren22tik UZtailaren22ra

Uztailaren23tik.,,.Abuztuaren
23ra

Abuztuaren 24etik Irailaren23ra

Ideia berriak izango dituzu eta
horiek problemak sortuko dituzte.
Horregatik, askotan egongo zara
bakarrik guzti hor] hausnartzen.
Aspaldi honetan! baten bat
zaintzeko premia~entitzen duzu
eta agian animaliatxoren bat
etxeratuko duzu.

Maitasun-arloan fidela izatea asko
kostatzen zaizu. Diru aldetik ondo,
Jupiterrek babesten zaitu eta.
Dena dela, kontuz ibili zuk oso
erraz xahutzen duzu dirua eta.

Zure gorputza ere besteentzat
polita dela ulertzen duzu, eta
askoz errazago izango da zuretzat
besteekin harremanetan jartzea.
Gainera, zure nortasunak xarma
handia dauka.

LIBRA

SCORPIO

SAGITARIUS

Irailaren24etik Urriaren23ra

Urriaren24etikAzaroaren 22ra

Azaroaren 23tikAbenduaren 21era

Beti bezala, orekaren bila zabiltza,
baina zure barruan har txiki bat ari
da guzti hori deuseztatzen. Egoera
horrek egonezin handia ekarriko
dizu.

Zure nortasunaren alde iluna
ageri-agerian geratuko da
erabaki zail bat hartu ondoren.
Hala ere, ez kezkatu. Diru aldetik
ondo zabiltza, eta horriesker lasai
ibiliko zara.

Bidaiak egingo dituzu eta bidaia
horietan toki berriak ez ezik, zeure
burua ere aurkituko duzu, eta
ezagutzen ez zenuen bakea.

CAPRICORN

AQUARIUS

PISCIS

Abenduaren 22tik Urtarrilaren20ra

Urtarrilaren21etik Otsailaren l 9ra

Otsailaren20tik Martxoaren 20ra

Zure lankideen iritzia da zuretzat
inportanteena eta horren menpe
dago dena. Hori dela eta,
kezkatuta, urduri eta umore
txarrean ibiliko zara egunotan.

Lana aldatzea komeni zaizu.
Aldaketaren
beharra sentitzen
duzu zeure egonezin hori
baretzeko. Umeekin gustora
egongo zara.

Ezzara ezertarako gai sentitzen
eta horregatik zaude hain triste.
Makal samar zaude.
Medikuarengana joan eta
bitamina batzuk hartuz, mamu
horiek guztiak uxatuko dituzu.

OINARRI.- Funtsa. Base,fundamento.
USTE.-Opini6n, creencia.
AMORE EMAN.- Ceder.
GAZI-GEZA.- Agridulce.
DASTATU.-Probatu. Degustar,
paladear.
GAUZATU.- Zertu. Llevar a cabo.
GAINDITU.- Garaitu. Superar.

HAUSNARTU.- Rumiar.
PREMIA.- Beharra. Necesidad.
BABESTU.-Proteger.
XAHUTU.- Gastatu, eralgi. Gastar.
XARMA.- Grazia. Encanto.
OREKA.- Equilibrio.
HAR.- Gusano.
EZEZIK.- Adem6s de.

LANKIDE.- Laneko laguna.
Cornpcnero de trabajo.
URDURI.-Artega. Nervioso.
ALDAKETA.- Cambio.
BARETU.-Lasaitu. Calmar.
MAKAL- Ahula. Debil.
MAMU.- Fantasma.
UXATU.- Aienatu. Espantar.
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