O1 I rak aslearen o rri ak

A1

oHAr GArrAntzitSUA:
Ataza honetako ikaslearen orriak aldizkari txiki baten formatuan dituzu. Aldizkari-itxura eman nahi badiozu,
kopiak DIN A3 tamainan atera ditzakezu, eta erditik tolestu, ondoko irudietan bezala.
AzAlA

O4 D enb o r a -p asa k

etA kontrAzAlA

E saldia O satu

Irudien izenak dagozkien28
lekuetan idazten badituzu,
Txillardegiren esaldi bat
irakurriko duzu.

E U S K A R A

Txillardegi,
21. KORRIKAren omendua

D A

E U S K A L D U N O N

O2

Ko rri ka 21

BArneko

*

A B E R R I A

I rUdi e Zkutua
--- Txillardegi bezala,
erakunde27 hau
euskara batuarekin
lotuta29 dago.

IKUSKIZUNA16. Ikuskizun honetan, kanta bat _______
( ) egiten den ikusi ahal izango da.
GuRE OROITZAPENAK17
FILmA (2018ko iraila). Hamabi euskal zinemagile18
elkartuko dira, eta Poseba sarrionandiaren hamabi poema
hartuta hamabi film ________ (4) egingo dituzte.
IKusKIzunA (2019ko martxoa). musika, hitzak eta
ikus-entzunezkoa19, formatu handiko ikuskizunean.

Omendua, Txillardegi

OHOLTZA20 (beJat Krolem artistaren performancea)

Euskara batuak 50 urte bete ditu, eta, horregatik, 21.
KORRIKAk Txillardegi omenduko du, “euskaldunon eta
euskararen historian gauzarik inportanteena egin zuelako:
euskara batua, estandarra, sortu8”. Txillardegik ekarpen9
handiak egin zituen literaturan, ikerkuntzan10, irakaskuntzan, euskalgintzan... Euskararen eta Euskal Herriaren alde eg n zuen lan, eta ideia berri bat zabaldu11 zuen:
euskara da Euskal Herriaren oinarrizko ezaugarria12.

“Oholtza” performancean, beJat Krolemek ________ (5)
egingo ditu. Horretarako, pieza-multzoak (egurra, LED
argia...), bere gorputza eta bertsolarien gorputzak erabiliko
ditu.

T

n

JuLE ( ortápuqa Teatroa)
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ako-un
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OHOLTZA
BEñAT KROLEm

AuKERAK:

Azpimarratu forma zuzenak, eta esan: esaldi hauek egia ala gezurra dira?

AmETsAK
bIzTAnLE

EGIA GEZuRRA

1. Txillardegiren gurasoek/gurasoak ez zekiten euskaraz. Horregatik, bere kabuz ikasi zuen.

TIAK:
l
us/eus
un GuZ
rrika.e ktikoak.htm
ERAnTZ
ww.ko

JOSEBA
SARRIOnAnDIA

Familientzako21 kale-ikuskizuna da. Eraikuntza22 bat
bota nahi dute, baina ________ (ñ) batek ez du atera
nahi; _______ (7) bete gabe23 ditu oraindik.
muSuA (3irritx, 3orrotx eta marimotots)

kalte-

K

DAnTZHARIAK
(AIKO)

EnKARGuA. Kantak egingo dira enkarguz15: musika-konposizioa, hitzak... Kantak estudio _____ (2) grabatuko dira.

Familientzako ikuskizuna da. “mundua mundu denetik24,
_______ (8) biraka25 ari da. musuek ere biraka jartzen
dute mundua. Eta musuek biraka jartzen gaituzte gu. Eta
zu ”

Hiztegia

O3

EnKARGuZ

--- bilbon dago, eta
aurretik turista asko
pasatzen dira.

E

KORRIKA- KULTU RALA

Lau musikarik (gitarra, akordeoia, kontrabaxua eta txistua)
____________ (1) musika joko dute, eta AIKO taldeko
dantzariek gorputzarekin kantatuko dute.

1929ko irailaren 27an jaio zen, Donostiako Antigua auzoan.
Ama piano-irakaslea zen; aitak fabrika txiki bat zuen,
litografiak egiten zituen. Gurasoak euskaldunak ziren,
baina ez zuten hizkuntza honetan hitz egiten. Horregatik,
Pose Luis bere kabuz4 hasi zen euskara ikasten, 1948an.
1954an, Txillardegi ezizena5 hartu zuen, bere jaiotetxearen6 ondoko etxearen izena. Frankismoko urte gogorrenetan, euskara eta Euskal Herria izan ziren Txillardegiren
bizitzaren ardatzak7.

2. Frankismoa oso ondo ezagutu zuen, eta garai13 haietan hasi zen/zuen euskara ikasten.

26. Erakunde: organismo;
orqanispe
27. Dagozkien: correspondientes;
corres ondantes
28. Lotuta: relaccionado,-a;
corrélébge

Gaurko gaia

Idatzi testuan falta diren hitzak, eta KORRIKA kulturaleko eskaintza14 irakurri ahal izango duzu.

DAnTZHARIAK

Txillardegi (1929-2012)
donostiar hizkuntzalaria3,
idazlea eta politikaria izan zen.

A1

orriAldeAk

3. Txillardegi ezizena bere jaiotetxearen izenetik hartu zen/zuen.

LAbuR
DAnTzATzEKO

1) ________________
2) ________________

bATEAn
EGuzKIA

nOLA
EsKuLTuRAK

5) ________________
ñ) ________________

) ________________

7) ________________

4) ________________

8) ________________

4. Euskara batua/batuak Txillardegik sortu zuen.
5. Txillardegik esan zuen euskararik gabe ez dago/dagoela Euskal Herririk.

Euskara batuak 50. urte bete dituela
aprobetxatuta1, 21. KORRIKAk Jose Luis Alvarez
Enparantza Txillardegi omenduko2 du,
euskara batuaren aita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobetxatuta: aprovechando; en romitant
Omendu: homenajeado,-a; honorége
Hizkuntzalari: ling6ista; linquiste
Bere kabuz: por su cuenta; our soi
Ezizen: apodo; surnop
Jaiotetxe: casa natal; paison natale
Ardatz: eje; a-e

8. Sortu: crear; créer
9. Ekarpen: contribución; contrihution
10. Ikerkuntza: investigación; recvercve
11. Zabaldu: divulgar; dimmuser
12. Oinarrizko ezaugarria: caracterüstica
esencial; caractéristifue essentielle
13. Garai: qpoca; e ofue

Hiztegia

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Eskaintza: oferta; ommre
Enkarguz: por encargo; ’ la depande
Ikuskizun: espect¡culo; es ectacle
Oroitzapen: recuerdo; souxenir
Zinemagile: cineasta; cinéaste
Ikus-entzunezko: audiovisual; audioxisuelbgelle
Oholtza: tablado; estrade
Familientzako: para familias; au- mapilles
Eraikuntza: construcción; construction
Bete gabe: sin conseguir; sans ohtenir
Denetik: desde ue es; de uis fu,il elle est
Biraka: girando; en tournant

Txillardegi, korrikAren omendua. A1
HelBUrUA
Oraingoan, helburu birekin gatozkizue:
- Batetik, 21. KORRIKAren omendu Txillardegi ezagutzera ematea.
- Bestetik, KORRIKA kulturalaren berri ematea eta euskal kultura sustatzea.

ProzedUrA
A. txillArdeGi

etA omendUAk

--- KORRIKAren omendua zer den azaldu ondoren (nahi izanez gero, aurreko edizioetako omenduak ekar
ditzakegu gogora), aurtengo omendua aurkeztu, eta ezagutzen duten galdetuko diegu.
informazioa: 1. Xabier Peña, 2. Rikardo Arregi, 3. Gabriel Aresti, 4. Piarres Lafitte, 5. Balendin Enbeita,
6. Jose Migel Barandiaran, 7. Remigio Mendiburu, 8. Martin Ugalde, 9. Mikel Laboa, 10. Luis Villasante,
11. 11 pertsona/talde, 12. Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, 13. Ez Dok Amairu, 14. Andolin Eguzkitza,
15. Euskal emakumea, 16. Euskararen transmisioa ahalbidetu duten familiak, 17. Euskaltzaindia, 18.
Euskara ikasten ari direnak, 19. Durangoko Azoka, 20. KORRIKAren sortzaileak.
--- Aldizkaritxoa banatu, lehen bi orrialdeak irakurri, eta bertan proposatzen diren ariketak egingo dituzte.
erAntzUnAk:
1. gurasoek / GEZURRA; 2. zen / EGIA; 3. zuen / GEZURRA; 4. batua / EGIA (ez berak bakarrik, baina);
5. dagoela / EGIA.
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A1

--- Denbora-pasak egingo ditugu (aldizkaritxoa, 4. or.), eta talde handian zuzenduko ditugu.
erAntzUnAk:
eSAldiA

oSAtU.

Hitzak: burua, eskiak, argia, ardia, sua, eskua, eulia, katua, astoa, alboka, sudurra, hegazkina.
esaldia: Euskara da euskaldunon aberria.
irUdi

ezkUtUA:

euskaltzaindia

--- Ikasleek, binaka, nor omenduko luketen pentsatu eta pertsona bat aukeratuko dute (Euskal Herrikoa,
herrikoa, familiakoa, euskaltegikoa...). Proposatuko diegu testu idatzi batean pertsona horren eta omenaldia
egiteko arrazoien berri ematea (aldizkariko testua eredu hartuta).
--- Laguntzeko, arbelean gidoi eta eredu gehiago, sinpleagoak, idatz ditzakezue: nongoa da? Non bizi da?
Zenbat urte ditu? Zergatik merezi du omenaldia? -(e)lako...
--- Taldean, ozen, guztiak irakurri eta besteen proposamenak baloratuko dituzte. Esapideak ere arbelean
idatz ditzakegu: bai, ados nago, omenaldia merezi du; ez nago ados, ez du horrenbeste merezi...

B. korrikA kUltUrAlAz
--- KORRIKA kulturala zen den labur azaldu ondoren, ikasleek, bakarka, “Euskal kulturaz” izeneko galdetegiari
erantzungo diote (irakaslearen orrietan, 5. or.).
--- Talde handian, idatzi dutenaz mintzatuko gara labur.
oharra: euskal kulturaz hutsaren hurrena dakitela ikusten badugu, plan bat jar dezakegu martxan:
hilean behin, gutxienez, euskal kulturan erreferentea den pertsona edo talderen bat ezagutuko dugu
(AIZU! aldizkaria edo webgunea lagungarria izango zaigu).
--- Aldizkaritxoaren 3. orrialdea irakurri eta proposatzen den ariketa egingo dute.
erAntzUnAk:
1. dantzatzeko; 2. batean; 3. nola; 4. labur; 5. eskulturak; 6. biztanle; 7. ametsak; 8. eguzkia.
--- Hirunaka, eskaintza baloratu eta zein ikusiko luketen esango dute. Arbelean, esapide batzuk jar ditzakegu:
“Nik hau ikusi nahi dut”, “Niri hau gehiago gustatzen zait”...
--- Herriko kultur eskaintzaren berri emanda, proposamenak egingo dizkiote elkarri, binaka. Arbelean,
esapide batzuk idatz ditzakegu: “Joango gara... -t(z)era?”, “Etorri nahi duzu... -t(z)era?”, “Bai, gustura.
Noiz da?”, “Ez, ez dut gogorik”, “Ez, hori ez zait gustatzen, nahiago dut...”.
--- Talde handian, ekitaldiren batera elkarrekin joateko plana egitera animatuko ditugu.
--- Amaitzeko, proposatuko diegu whatsapp bat idaztea lagun bati, herriko KORRIKA kulturalaren baitako
ekitaldiren baten berri emateko eta ikustera gonbidatzeko.
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zenBAt APUStU? JokoA (ArAntzAzU, GAreS, GASteiz)
oHArrA: A1 maila hasierarako, zaila da jolasa. Baina A1 eskuratzetik hurbil badaude, zure laguntzaz ondo
jolastu ahal izango dute.
Arantzazuko santutegia, Gares eta Gasteiz izango ditugu hizpide joko honetan. Hizkuntzari erreparatzeko
aukera ere badago, nahi izanez gero (gramatika, lexikoa eta ortografia).

Jokoaren helburua:
Ahalik eta euskorrika gehien lortzea, edo, behintzat, esku hutsik ez geratzea!

Jokoa hasi aurretik:
Bikoteak egin, jokoa azaldu eta diru faltsua (euskorrikak) banatuko dugu. Zenbat euskorrika behar ditugun
jakiteko, ikasle bakoitzeko 6. orrialdeko kopia bana atera behar dugu.
Bikote bakoitzari 190 euskorrika eman beharko dizkiogu, hau da, orrialde bateko billete guztiak: 50eko 2;
20ko 2; 10eko 4; 5eko 2. Ganerako billeteak bankak (irakasleak) gordeko ditu apustuak ordaindu ahal
izateko. Euskorrikak dokumentu honetan daude, 6. orrialdean

Prozedura:
Pantaila batean, ikasle guztien bistan, leku bati buruzko baieztapenak jarriko ditugu.
Irakasleak ozen irakurriko ditu.
Ikasleek, binaka, EGIA edo GEZURRA diren pentsatu beharko dute, eta beren erabakiaren alde apustu
egingo dute.
Beren ziurtasun-mailaren arabera, diru gehiago edo gutxiago (euskorrikak) jokatuko dute.
Erantzun zuzenak hurrengo diapositiban agertuko dira.
Jokatu bitartean bikoteren bat euskorrikarik gabe geratzen bada, kreditua eskatu ahal izango du, jokatzen
jarraitzeko.
Gehienez, 50 euskorrika jokatu ahal izango dituzte txanda bakoitzean.

oHArrA
Hiru leku dira, beraz, hiru “partida” jokatzeko materiala eskaintzen dizuegu: ARANTZAZUKO SANTUTEGIA,
GARES, GASTEIZ
Leku bakoitzarekin, bi aukera dituzue:
1. AUKEREKIN: hizkuntzari erreparatzeko (gramatika, lexikoa, ortografia).
Kasu honetan, bi apustu egingo dute baieztapen bakoitzarekin: lehena,
hizkuntza-aukera zuzenaren alde; bigarrena, esanahiari erreparatuta, egia
ala gezurra den. Erantzun zuzenak hurrengo diapositiban agertuko dira.
2. AUKERARIK GABE: esaldien esanahiari erreparatzeko, hizkuntzari
erreparatu gabe.
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kUltUr erroSkA

oHArrA: Joko hau 19. KORRIKArako egin zenez, datu batzuk testuinguru horretan kokatu baherko dituzu.

Jokoaren helburua.
Muntaian entzungo dituzten galderei erantzunez, jolaskideek baino puntu gehiago lortzea. Puntuazioa
nola egin jokoaren arauetan azaltzen da.

Jokoa prestatu.
Lehenengo eta behin, jokalariak bikoteka antolatuta, bikote bakoitzari “1. kultur erroska” orri bana emango
diogu (irakaslearen orrietan, 7. or.).
Jokoan hasi aurretik, argi azalduko diegu egin beharrekoa. Azalpenean, garrantzitsua da ondoko lerrootan
eskainiko ditugun oharrak argi uztea, kultur ezagutza faltagatik ikasleek izan dezaketen presioa baztertzeko
eta eroso jokatu ahal izateko.

Jokoaren arauak.
Jokoak atal bi izango ditu eta atal bakoitzean kultur erroska bat beteko dugu.
Lehenengo atalean, “Korrikaren kultur erroska” muntaia ikusiko dugu, eta, bitartean, “1. kultur erroska”
orrian erantzunak idatzi beharko ditugu. Muntaia amaitutakoan, ezin izango dugu beste ezer idatzi erroska
horretan, eta erantzunik gabe dauden laukietan “X” bana jarriko dugu.
Bigarren atalean, muntaia ikusiko dugu berriro, eta, bitartean, erantzunak aukeratu beharko ditugu “2. kultur
erroska” orrian eskaintzen diren aukeren artean (irakaslearen orrietan, 8. or.).

Puntuazioa.
Jokoa amaitutakoan, bikoteek lortutako puntuak zenbatuko ditugu. Honela egingo dugu:
a. Lehenengo kultur erroskan asmatutako hitz bakoitzak 3 puntu balioko ditu.
b. Bigarren kultur erroskan asmatutako hitz bakoitzak 1 puntu balioko du.
Puntu gehien biltzen dituen bikoteak irabaziko du jokoa.
erAntzUnAk:
Arantzazu
Basajaun
Crisóstomo
durango
euskaltzaindia
Fisikaria

Goenkale
Heldu
ines
Jorge
Ilazki
lete

maialen
najwa
Iruñea
obabakoak
Perurena
Quebec

resurrección
Soinu txikia
(trikitia)
toti
Ugalde
Villasante

Wolframa
xalbador
Labayru
zubiria

O5 E ransk i nak
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A1

kUltUrAri BUrUz

Korrika kulturalak kultur ekitaldiak1 eskaintzen ditu: antzezlanak, kontzertuak, bertso-saioak, lehiaketak...
Baina eskaintza2 ezagutu aurretik, horrelako ekitaldiei buruz hitz egingo dugu.

A. Hemen dituzu kulturaren adierazpen ohikoenak3. Balora itzazu, banan-banan, zure zaletasunen arabera
(ez bazaizu batere interesatzen, jarri 1; interes handia baduzu, 5).
Antzerkia ..................... 1

2

3

4

5

Literatura ..................... 1

2

3

4

5

Bertsolaritza ................ 1

2

3

4

5

Musika ....................... 1

2

3

4

5

Dantza ......................... 1

2

3

4

5

Pintura ......................... 1

2

3

4

5

Eskultura ..................... 1

2

3

4

5

Zinema ........................ 1

2

3

4

5

B. Orain, idatzi labur-labur zer dakizun euskal kulturari buruz. Zerbaiti buruz ez badakizu ezer edo ez baduzu
ezer gogoratzen, ez idatzi ezer.

AntzerkiA
Idatzi ezagutzen dituzun antzezleen edo antzezlanen izenak.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

BertSolAritzA
Idatzi ezagutzen dituzun bertsolarien edo bertso-saio moten izenak.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

dAntzA
Idatzi ezagutzen dituzun dantzarien edo euskal dantzen izenak.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

eSkUltUrA
Idatzi ezagutzen dituzun eskultoreen edo eskulturen izenak.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

1. ekitaldi: acto; événement
2. eskaintza: oferta; offre

3. Adierazpen ohikoenak: expresiones más comunes;
les expressions les plus courantes

50
50

50 50

21. KORRIKA AEK

berrogeita
hamar

50

50 50

EU SKO RRI K A

21. KORRIKA AEK

berrogeita
hamar

50

21. KORRIKA AEK
h og ei

20

EUS KO RRI K A

EUS KO RRI K A

21. KORRIKA AEK

21. KORRIKA AEK

hamar

hamar

10

10

EUSKORRIK A

EU SKO RRI K A

21. KORRIKA AEK

21. KORRIKA AEK

hamar

hamar

10

10

EUSKORRIK A

EU SKO RRI K A

21. KORRIKA AEK

21. KORRIKA AEK
bo st

5

EU SKO RRI K A

50

EUSKORRIK A

h og e i

20

50

21. KORRIKA AEK

b os t

5

EUS KO RRI K A
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kUltUr erroSkA

A_________

_____Ñ___

B_________
C_________

Y

x

d________

W
V

e_________
F_________

U

G________

t

H________

S

i_________

r

_____k____
l_________

o________

C

P_________

d

Q________

e
F

korrikaren
1. kultur
erroska

Q

J_________

z A B

P

o Ñ n m

l

k

G

S_________

H

t_________

i

U________

J

x_________
_____Y____
z_________

Zenbat hitz asmatu dituzu?...

A

e

V_________
W________

m________
n________

r_________

B

F

x 3 = ____ PUNTU

C

d

G

H
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2. kUltUr erroSkA

A_________

B_________

C_________

d_________

e_________

a. Amurrio
b. Altsasu
c. Arantzazu

a. Basati
b. Basajaun
c. Basozain

a. Crisóstomo
b. Carlos
c. Cipriano

a. derio
b. donostia
c. durango

a. euskaltzaindia
b. euskalakari
c. euskahaldun

F_________

G_________

H_________

i_________

J_________

a. Fisikaria
b. Filosofoa
c. Futbolaria

a. Goitik behera
b. Goenkale
c. Ganbara

a. Harrapatu
b. Heldu
c. Hasi

a. idoia
b. ines
c. idurre

a. Jorge
b. Jaime
c. Josu

_____k_____
a. Nekane
b. Ilazki
c. Ikerne

m_________
a. miren
b. maite
c. maialen

_____Ñ_____
a. Urruña
b. Iruñea
c. Antoñana

P_________
a. Petralanda
b. Perurena
c. Perez

z A B

Y

x
W
V

l_________

C

d
e

2.
kultur
erroska

U
t
S

a. lete
b. laboa
c. lertxundi

F
G
H
i

r
Q

P

o Ñ n m

l

k

J

a. nahima
b. najwa
c. naiara

0_________
a. ortzadarra sutan
b. otto Pette
c. obabakoak

Q_________
a. Quom
b. Quito
c. Quebec

S_________

r_________
a. ramón
b. resurrección
c. raul

n_________

Zenbat hitz asmatu dituzu?...

x 1 = ____ PUNTU

a. Salterioa
b. Saxoa
c. Soinu txikia

t_________

U_________

V_________

W_________

x_________

a. toti
b. telma
c. teresa

a. Urkiaga
b. Ubago
c. Ugalde

a. Villanueva
b. Villasante
c. Victoriano

a. Watio
b. Wiskinio
c. Wolframa

a. xalbador
b. xirula
c. xoxoa

_____Y____
a. Labayru
b. Aldaya
c. Elhuyar

z _________
a. zabala
b. zubiria
c. zarrabeitia
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mUntAiAren trAnSkriPzioA (kultur erroska)
Az hasten da. Hemen hasi zen Korrika 10. Bertan, Oteizaren 14 apostoluen estatua-multzoa dago.
Bz hasten da. Pertsonaia mitologiko hau basoan bizi da.
Cz hasten da. Bilboko Arriaga konpositorearen bigarren izena.
dz hasten da. Herri honetan Liburu eta Disko Azoka ospatzen da.
ez hasten da. Euskara zaintzeko hizkuntza-akademia ofizialaren izena.
Fz hasten da. Nafarroako Pedro Miguel Etxenikeren lanbidea. Etxenike Izabakoa da.
Gz hasten da. ETB1eko telesaio ezaguna. 22 urte jarraian egon da telebistan.
Hz hasten da. Korrika 15en leloa. Hitz honek sinonimo asko ditu: iritsi, ailegatu, lotu...
iz hasten da. Gose taldeko kantariaren izena. Gosek Korrika 17ren kanta egin zuen.
Jz hasten da. Oteiza eskultorearen izena.
k barnean dauka. ETB1eko Mihiluze saioaren aurkezlearen izena.
lz hasten da. Urepeleko artzaina kanta ezagunaren sortzailea.
mz hasten da. Bertsolari-txapelketa nagusia irabazi duen lehenengo emakumearen izena.
nz hasten da. Nimri Urrutikoetxea aktore eta abeslari nafarraren izena.
Ñ barnean dauka. Pablo Sarasate musikariaren eta Arturo Kanpion idazlearen jaioterria, Nafarroan. Bertan,
hiru Korrika amaitu dira.
oz hasten da. Bernardo Atxagaren libururik ezagunena. Hizkuntza askotara itzuli da.
Pz hasten da. Leitzako harri-jasotzaile ezagunaren abizena.
Qz hasten da. Ipar Amerikako herria. Egun, Kanadako probintzia da.
rz hasten da. Azkue hizkuntzalari bizkaitarraren lehen izena.
Sz hasten da. Esne Beltza taldeko abeslariaren musika-tresna. Esne Beltzak Korrika 18ren kanta egin zuen.
tz hasten da. Martinez de Lezea idazle gasteiztarraren izena.
Uz hasten da. Unax aktore gasteiztarraren abizena.
Vz hasten da. Euskaltzaindiaren presidentea izan zen fraidearen abizena.
Wz hasten da. Juan Jose eta Fausto Elhuyar anaiak famatu egin zituen elementu kimikoa.
xz hasten da. Fernando Aire Urepeleko bertsolariaren goitizena. Bere herrian hasiko da Korrika 19.
Y barnean dauka. Bizkaiera eta batua lotuz hiztegia egin duen ikastegiaren izena.
z-z hasten da. Amaia abeslari gipuzkoarraren abizena.

