
BURUGOGORTASUNAK EMAITZAK EMATEN DITUENEAN

Atzean geratu da 2006ko maiatzaren 20a......  4 urte ahin xuxen ere.  Atzean ere egun bertako 
eguerdiko 12ak, non Gaizkiñe taldearen Huskeria abestiak etapa berri bat iragartzen zuen,  eta 
uhin libre baten jaiotzaren testigu bilakatu zen. Arraio irratia berriro ere martxan zen, hainbat urte 
ta gero berriro geneukan gure herrian irrati libre bat, fm-ko 99.3an. 

Fm-ra salto egin baino lehenago internet bidez eman zituen bere lehen pausoak Arraiok, igande 
gauetan, hiru metroko makil batekin eta ordenagailu portatil batekin, gure aurreneko saiotxoak 
eginez  (Ahuntzaren  Gauerdi  Eztularen sorrera),  egun  benetan  gogoangarriak.....  Eta  horrela 
pixkanaka saio berriak sortzen hasi ziren, Izerditan Blai,  Non Grata,  Zaratazarautz... Putzuzulo 
Gaztetxearen lehendabiziko solairuan zegoen kumun bat hartu genuen irrati estudio bezela. Ahal 
genuen bezala prestatzen joan ginen,  eta  gaur egun,  Arraio irratiko egoitza nagusia den gela 
arroxean bihurtu genuen. 

Hasierako pauso horietan jende andana animatu zen saio bat egitera, momentu batean 18 saio 
genituen  programazioan,  eta  onena,  denak  etxean  egindakoak.  Ezin  ahaztu  iada  Arraion  ez 
dauden saio mitiko horiek, Ate iluna, Trio kalabera, Asteazkenetan asten da asteburua, Baatxui  
zopa,  Oilotegitik,  Asteazken-ero..... eta beste hainbat gure etxeko uhin libreak busti zituztenak. 
Denbora pasa hala, irratia sendotzen joan zen. Internetez emititzeaz aparte beste irrati libreetako 
saioak  ere  eskeini  genituen  Fmz  herri  guztiari.  Eta  horrela  joan  zen  programazio  zabal  bat 
osatzen, gaur egun daukaguna. Irratsaio bereziak, talde ezbedinekin kolaborazioak, Gaztetxeko 
kontzertu zein txarlak zuzenean entzuteko aukera (posible danean), txapelketak... eta beste mila 
gauza dira Arraio irratia. 

4 urte hauetan lan asko egin da Arraio irratia ezagutzen dugun bezala izateko. Jendea beti egon da 
prest  irratiari  laguntzeko,  kolaboratzaile  bezela,  gonbidatu edo teknikari  lanetan.  Gaur Arraio 
irratiak bere lekutxoa bilatu du zarauztar askoren artean, lan txukuna eta eskaintza benetan zabala 
emitituz. Etxean egindako zazpi saio ekoizten ditugu momentu honetan, egunero bat larunbatetan 
ezik. 
Lanean jarraituko dugu, gauzak hobeto egiten, superatzen... eta horren adibide da fanzine hau, 
urteurrena,  saio bereziak eta  grabatu dugun laburmetraia.  Dei bat  egiten dizugu irratian parte 
hartzeko, saio bat egitera animatzeko, oso erraxa bait da. Denok dauzkagu gauzak kontatzeko eta 
beti dago norbait beste aldean; probatu egin behar da. Eta ezin bukatu testu txiki, motz baina 
idazten pila kostatu zaidana, gure entzuleei eskerrak eman gabe; kaletik geratzen dizun pertsona 
horri ta esaten dizuna: Hi!! atzo zure irrasaioa entzun nuen!! Momentu horregatik bakarrik merezi 
du arraiokide izatea.

4 URTE ETA AURRERA!!! ZORIONAK ARRAIO!!!

Baina hirukote honek ere ez zuen askorik iraun Ijaunak utzi egin baikintuen.  Eta 
gaur  egun,  Malintxe  handiaren  fitxaketarekin  hirukote  izaten  jarraitzen  du 
Ahuntzaren  gauerdiko Eztulak.
  Nola definituko genuke irratsaio hau?? Defini ezina hitz batean eta bitan eta 
hirutan,  eta...  Saio  asko batzuk  ezer  prestatu  gabe  azaldu  eta  ahalmena  (hitz 
jariyua)  izan  2 ordutako irratsaioa  burutzeko.  Lehen Ijaunarekin,  orain  berriz 
Edonato “Persianas”ekin.

  Baina beno, gaur egun esan daiteke baditula atal batzuk finkatuta. Adibidez, 
hasieran  izaten  diren  efemerideak,  bai  Wikipediakoak (lodi  meyers)  eta  baita 
Jardinerorenak, libertarioak, hain zuzen ere. Honen ostian, asteko erresumenari 
tartetxo bat eskaintzen zayo, ta bertan presoen inguruan beti  izaten da zerbait 
kontatzeko.

  Dena den,  benetan bizitza  ematen diona irratsaio honi  gonbidatzen  ditugun 
pertsonaiekin sortutako elkarrizketak izaten dira. Gonbidatu asko pasa dira eta 
gai asko ikutu izan dira. Sindikalismoa eta langile borroka, Intsumisio garaiak, 
feminismoa,  koadrila  eguna,  Euskal  herriko  egoera  politiko  nahiz  soziala, 
Egunkaria auzia, etab. Gonbidatuak izendatzen hasiko bagina asko ahaztu egingo 
genituzke, ondorioz hobe bat bera ere ez aipatzea. Elkarrizketa polemikoak ere 
askotan izan dira eta zer esanak izan dituena, batik bat  Ahuntzetako batek ahoa 
gehiegi irekitzen duenean. Baina horrek ere saldu egiten du, ez??

  Halere, Malintxe, Jardinero eta Edonatoz gain, badira beste laguntzaile batzuk. 
Internazionalismoan inguruan aritzen zaizkigun Juanillo eta Laizier, eta bestetik 
aspaldi bisitatu ez digun Sotodologoa, noski, todologiataz hitzegitera.

  Eta  hau  dena  entzuteko  aukera,  igandero  gaueko  beatzitatik  hamaiketara 
gutxiyenez.

  Ale ba, adiorik ez, igandero 9rak arte baizik!!  
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   Ahuntzaren Gauerdiko Eztula

  Astea bukatzeko edota, datorren astea gogoz hartzeko ze aukera hobia irratsaio 
hau  entzutea  baino.  Aurkari  sendoak  omen  ditugu,  dio  jendeak:  sasi-
komunikabide ofizial komertzialetako zaborraz ari ote dira?? Horiek aurkariak? 
Futbol  erresumenak,  lehiaketa  inkompetenteak...  Mesedez,  arren,  otoi.   Sin 
ofender. 

  4 urte baino gehiagoko esperientzia duen irratsaioaz ari gara hitzegiten. FMn 
emititzen hasi  baino lehen,  Ahuntza hasia zen eztulka.  Gaztetxea okupatu eta 
berehala  hasi  zitzaigun  Ijauna  bere  eztul  jariyua  botatzen  interneten  bitartez. 
Horregatik  esan  daiteke  eta  zin  egiten  dugu,  Arraio  Irratiko  irratsaiorik 
beteranoena Ahuntzaren Gauerdiko Eztula dela.

  Hasieran, Ijauna eta Bjauna hasi ziren eztulka. Geroxeago, Edonato sartu zen 
erreportari lanetan, honela hirurak denbora dexente igaro zutelarik. Denborarekin 
Bjaunak utzi egin behar izan zuen bizitzeko betarik ez zuela eta. Eta derrepente 
hara non agertzen zaigun Jardinero, bere atal libertario ta guzti. Berriro ere hiru 
moskeperro zaunkaka.

BITAKORA KAIERA

SARRERA

Daoneko ia bi urte pasa dia bidaia saio hau entzungai daola arraio irratiko uhin 
libretan, astelehenero gaueko beatzitatik aurrea, ta hau irakurtzen ai zean horrek 
seuruna gurekin bidaiatzeko aukera izan dezu.

MAMIA

Aurtengo saiotan bidai ezberdinak iteko aukera izan deu, ta hori izan da gure 
nahia.  Motxila  bizkarrian  hartu  ta  betiko  opor  bidaiez  gain,  beste  era  bateko 
bidaiak  ekarri  ditugu  gurea.  Lan  bidaiak,  barne  bidaiak,  amets  bidaiak, 
biziraupen  bidaiak,  plazer  bidaiak  ta  beste  hainbat  izan  ditugu  entzungai 
azkenaldian. Hori dana zuen etxeko sofatik moiture in gabe ta uhin libreen bidez, 
FMko 99.3 sintonian. 

KRONOLOGIA

Bidai  desberdinen  adibide  asko  izan  ditugu:  putzuan 
bestaldeko  kontuakin  hasita,  Ganixek  bi  saiotan 
konpartitu  du  Kolonbia  ta  beste  herrialde  batzutan 
izandako  kooperazio  ta  opor  bidaia.  Naiarakin  berriz 
Costa  Rica  jun  ginan,  inguru  haietako  ur  garden  ta 
hondartza pasadisiakuakin disfrutatzea. Aitziber, Irati ta 
konpainiakine  Ertamerikako  hainbat  herrialde  bisitatu 
genitun,  bertako  sumendi,  kultura  etabarrak  ezagutuz. 
Asierrekin berriz Argentina inguruan ibili ginan, hango 
errealitate ta mundu ikuskera ikusiz ta ikasiz.
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Afrikare jun gea aurtenguan, saio honetako kide izandako Pello, Nagore ta hauen 
lagunen eskutik. Tachlehit edo bereberian herrialdeare jun ginan gabonen bueltan 
ta bizikletaz ia bi asteko bueltaxka eman genun Afrika iparraldian. Ta nola ez, 
Aiatik Malira jundako autobusan abenturare kontau ginun.

Zoritxarrez  albistegitan  azaldu  ohi  dan  Palestinar  herrirare  in  ginun  bixita 
Fernando ta Hodeien eskutik. Bertako “check point” ta erlijio nahasketen berri 
eman ziguen, ta handik ekarritako argazki earrak “ikusteko” aukera izan ginun. 
Hain agerian ez daon beste errealitate bat euskal presoak bisitatzeko in beharreko 
bidaiak  dia,  ta  hau  bizitze  aldea,  Txurin  bi  lagun  izan  zian  gurekin.  Beaiek 
bixitetan indako bidai ezberdinen kontakizunak ta eboluzioa azaldu ziguen,  ta 
kartzeletako egoera gordina bizi ahal izan ginun.

Baina  dakizuenez,  bidaiatzeko eztao  zertan  urrutira  junberrik.  Mattin  artzaian 
eskutik  bidai  kurioso  bat  in  ginun,  hain  hurbil  baina  ezezagun  deun  artzai 
mundua ezautzeko.  Ainhoakin amets  bidaia  batian murgildu ginan ta  ikastola 
bateko ume talde  batekin  Bretainia  aldeare  bisita  inda  gaude,  bertako egoera 
ezagutu ta Euskal Herrian euskerakin indako hasierako ekintzak gogoratuz.

 Lehengo bikotetik, hots, Elektropeña eta Dj Latigo, ni bakarrik geratzen 
nahiz, nahiz eta Latigo gonbidatu bezala nohizean behin etorri. Baina gaur 
egun  askoz  gehiago  gara  kaioleroak.  Nik  uste  Kaiolatik-ek  lortu  duela 
mundu  hau  pixkat  zabaltzea,  gure  inguruan  behintzat,  eta  hori,  jaso 
nezakeen  saririk  handiena  da.  Lizarriturri  Dj  doktorea,  Boke  jauna, 
Xankailla,  Mintek,  Rodri,  27 Zapata  eta  gure  gela  arroxetik  pasa  diren 
guztiak, amonai heldu ta sukaldean dantzan ibiltzen direnak, abesti  hori 
norena den galdetzen dizutenak, siestatik esnatu ta kasualidadez entzuten 
dutenak,  larunbat  goizeko  errepikapenekin  sufritzen  dutenak,  ohean 
etzanda begiak itxita entzuten dutenak, musika elektronikoa ezagutzen ari 
direnak,  ezagutzen  zutenak,  ezagutu  gogoz  daudenak...  ZUEK  BAI 
ZARETELA KAIOLATIK!!!

         Ba hoixe, nire esker honak azaltzeko, hemen oparitzen dizuet lau urte 
hauen  laburpen  txiki  bat  musika  moduan.  Besteik  gabe,  besarkada 
elektronikoak eta badakizue, eutsourrei beti eta UP THE KAIOLS!!!
        
         PD: Hemen uzten dizuet tracklist-a:

1.Moderat – A new Error
2.Gui boratto – The rivington
3.Deadma5 – Strobe
4.Booka Shade – Point break
5.Yoshimoto – Sconosciuto
6.Trentemoller – Rykketid
7.Alter ego – Rocker
8.Oliver Huntemann & Stephan Bodzin – Rotodrom
9.Simon & Shaker – Zero
10.Nic Chagall - Borderline
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Kaixo lagunok, hementxe gea, hurrengo ekintza preparatzen!!! Kaiolatiken 
ibilbidia  zuei  era  batea  edo  bestea  helarazi.  Ufff,  Sekula  holakoik!!! 
Eutsourrei beti!!!
        Kaiolatik Arraion bigarren etapako irratsaioik beteranuenetakua da, 
2006ko Ekainian hasi giñan,  fm-ra salto in ta hilabete batea edo. Musika 
elektronikuan bi maitale elkartu giñan, eta ostiralero gure gozamenerako 
izango  zen  ordubetetxua  euki  nahi  genun.  Eta  bide  batez,  musika 
elektronikoa jendeari gerturatu, estereotipoekin hautsi,etab.

        
Gure  lehenbiziko ekintza beraz,  hori 
izan  tzan,  “txunta”,  bakalau”...  ta 
holako  hitzak  jendian  garunetatik 
ezabatu,  eta  elektronikaren  mundu 
honek  dakan  aniztasuna  agertzen 
saiatu!!! Astero bidai ezberdinak iten 
hasi giñan, aste baten  trantzea, beste 
batean doinu ilunak, hurrena house-a, 
elektroa, minimal-a,  etab.  Ikasi  eta 
irakasten, irakatsi ta ikasten!!!
        Bigarrengo  egin  beharra 
irratsaiuai  pixkat  forma  ematia  izan 
tzan,  atal  ezberdinak  eraiki, 
gonbidatuak  lortu,  kuñak  sortu... 
Bastante  kostau  zitzaigun,  baina 
azkenian gorputz polita eman genion 
irratsaioari.
        Ta azkenik, ba astero zerbait 
preparatu,  musika  ezberdinak  lortu, 

gonbidatuak nahiz kolaboratzailiak lortu, konstante izatia alegiya!!! Gaur 
arte mantedu dan konstantziya!!! Iya lau urte!!! 

Markose gurekin izan zan Anitzak proiektua azaltzeko asmoz, ta gaur egungo 
mundu hain globalizatu ta anitzian elkarbizitzan ikuspegi berritzaile bat azaldu 
zigun. Beraien proiektuko musika entzunaz etorkinen errealitatia beste ikuspuntu 
batetik ikusten lagundu zigun. Hain juxtu, etorkin zarauztar batekine bidaiatzeko 
aukera  izan deu,  ta  benetan oso earra  izan  zan jakitia  beak nola  ikusten  dun 
Zarautz ta bertako jendia.

ETORKIZUNA

Bidai asko izan dia ta falta dia oaindik. Astelehenero motxila iten hasten geanian 
gure  barruak  bidai  berri  bat  iteko  irrikaz  daude  ta  espero  deu  zueke  irratian 
bestaldian  guk  aina  gozatzeko  aukera  izatia.  Ta  bakizue,  zuen  esperientzia 
gurekin  konpartitu  nahi  badezue,  Arraio  irratiko  gure  mikrofonuak  irekita 
daudela, betiiiii!

Bidai on!!
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ZARATAZARAUTZ 4 URTE BELARRIAK ZULATZEN
 
 
Arraio  irratiarekin  batera  sortzen  da  zaratazarautz  (izena  karkaba  ta  karroña 
etxeko  lagunei  zor  diogu).  Betidanik  zarautzen  egon  da  punk/hardcore/grind 
estiloei  afiziyua ta  betidanik  egon dira 
zarata  taldeak  gure  herrian  eta  gure 
artean.  Horren  ondorioz  sortzen  da 
zaratazarautz  Irrati  saio  eta  kolektiboa. 
Bere  garaian,  orain  dela  urte  batzuk, 
arraio irratia sortu zenean , zarata saio bat 
ere  bazegoen  eta  gu  testigua  hartu  eta 
gure  belaunaldiaren  eta  zarauzko 
punk/hardcord-aren altaboz bihurtu gara. 

Zaratazarautz ez da irratsaio bat bakarrik, 
ez  da  musika  bakarrik,  lana  eta 
egunerokotasuna dira.  Nahiz eta musika 
dugun  hizpide  ehuneko  portzentai 
handian gure saioa ez da hortara bakarrik 
mugatzen,  inguruko  kontzertuen  berri 
ematen  dugu,  zarauzko  taldeak 
bultzatzen  ditugu,  saio  bereziak  egiten 
ditugu, monografikoak, elkarrizketak... 

Lagun  sorta  ederra  pasa  da  gure  estudioetatik  musika  jartzera  eta  beraien 
abentura  ta  desbenturak  kontatzera,  ahaztu  gabe  mikrofonoak  beti  ere  arma 
bezela  erabiltzen  ditugula,  gure  inguruko  injustiziak  salatuz,  bizi  dugun 
errepresio  jasangarria  ere  uhin  libreetatik  lau  haizetara  kontatuz,  Punk/diy 
mugimendua  ez  delako  musikan  bakarrik  etiketatu  behar,  mila  gauz  gehio 
direlako. 

Hizki-salda: aurkitu ATALKA saioko 6 atal ezberdinen izenak.
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KANTA4: Juliette And The Licks, 'Purgatory Blues' (3'34'')

− IRAKURKETA(Kuña) Cocorosie, 'Good Friday' (4'23'')

Mikel Antzaren, "Lehen Bilduma 82-84" ipuin liburuko Irrati lokutore baten 
heriotzaren ipuinaren hasiera.

" —Kaixo entzule agurgarriok...
(rafaga)

 —Hemen nauzue berriro ere...

(musika rafaga)

—...baina tristuraz beterik aitortu behar dizuet azken aldiz nauzuela zuekin...

 (musika rafaga luzetxoa)

—Bai, entzule maiteok, hainbat urte ordu berean elkarrekin egon ondoren, gau 
eder  asko elkarrekin pasa ondoren,  hau da irrati  honetan egingo dudan azken 
saioa.

(piano efektoa)

—Gaueko  ordu  desgirotu  hauei  epeltasuna  ematen  saiatu  natzaizue  finki. 
Albisteak eta musika tartekatzen dihardugun orduerdi hau oso garrantzitsua izan 
da  niretzat...  Baina,  utz  ditzagun  tristurak  eta  ezer  gertatuko  ez  balitz  bezala 
arituko  gara...  Beraz,  gaur  ere  albisteak  eta  musika  aukeratua.  «Nazioarteko 
Albisteria»rekin hasiko gara... baina, aurretik, musika!

(Sergio Godinho.ren Campolide diskotik «parto sem dor»)

 Une horretan, batek baino gehiagok sentitu zuen hiria espetxea balitz bezala. 
Leihora hurbildu, kaleari, lurrunak kristala estali arte, begiratzeko. Norbaitzuen 
bizitza  bezain hutsa dago.  Badaezpadako ordu guztiak errezkan pasatzen hasi 
ziren, eta gizonak ez zuen ezer sentitu. Beste gau bat. Irrati aparailura gerturatu 
eta itzali egin zuen.

AGURRA (Kuña) Jazzamor, 'Before Too Long' (3'55'')

 
Asteartero  biltzen  gara  lagun  izoztua  eta  biok  21:30  puntual  zarauzko  Irrati 
librean, hamaikak arte zarata dosia zainetan sartzeko. Iada lau urte pasa dira, ez 
gara gogoratzen zenbat kanta jarri ditugun irratian, zenbat estilo ezberdin, zenbat 
mezu  ailegatu  diran  gure  telefonora,  zenbat  hankasartze  egin  ditugun,  zenbat 
arazo tekniko, zenbat opari banatu ditugun... eta hortaz aparte zenbat kontzertu 
eta  zenbat  taldeei  lagundu  diogun  AZ  Putzuzulon  jotzen:  NO  REST, 
KARKABA, HORROR, RAS, HELL DIVISION, BLACK PANDA, HYACINT, 
BORN/DEAD, ETACARINAE, CIVIL VICTIM, pfffffffff lista ez da bukatzen 
iñoiz!!!
 
Blog bat ere badugu, nun zarauzko taldeen informazio guztia aurkitu dezakezu, 
hortaz aparte kontzertuen berri eta diska gomendioak ere badaude bertan. 

Amaitzeko, ZarataZarautz izenaren azpian antolatu dugun kontzertuen zerrenda 
ere badugu, 2009 eta 2010 urte artean egin ditugunak. Aldez aurretik mila esker 
kontzerturen batera hurbildu zareten guztiei eta modu batera edo bestera, lagundu 
gaituzuen guztiei. Eta gogoratu, oraindik ere belarriak zulatzen jarraitzeko asmoa 
dugula.
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Arratsaldeon,  arratsaldeon,  arratsaldeon!!  hemen  gara  berriz  ere 
asteazkenero bezala…zuekin IZERDITAN BLAI!!!

Jadanik hiru urte baino gehiago Arraio irratiko entzuleok asteazkenero 
hori entzuten duzuela, hiru urte baino gehiago afal ordua alaitzen dugula. Hiru 
urte baino gehiago gure gela arrosa izerdi kirats gozoaz bustitzen dugula.

Izerditan  egon  arren,  ez 
baikara  gure  jardunaz  nazkatu. 
Gure  jarduna,  kirola  ahotan 
hartuta  ordubete  pasako  saio 
umoretsu  eta  entretenigarri  bat 
osatzea.  Gu  kirolzaleak  izanik 
herriko  eta  inguruetako 
komunikabideak  ikusi  eta  gure 
erara kirol saio bat egitea pentsatu 
genuen:  masa  medioetatik 
aldendu  eta  gure  ikuspuntu 
partikularra  ematea  erabaki 
genuen.  Saioa  joan,  saioa  etorri 
jubenil  izatetik  beterano  izatera 
pasa gara.

Beraz,   herrian  gertatzen 
diren gertakari guztien berri ematen saiatzen gara. Guretzat berdin da kanpoan 
egiten  den  futbola  edo  aretokoa,  eskubaloia  edo  saskibaloia,  atletismoa  edo 
pilota,  surfa edo arrauna…denek dute  txokoa gurean.  Arraio,  irrati  librea den 
einean,  libre  eta  guk  nahi  dugun  moduan  hurbiltzen  gara  gure  herriko  eta 
ingurutako kirol jardueretara. 

PRESTAKETA:
1-Koktela egin aurretik edalontziaren ertzean limarekin bustitako gatz potoloa 
jarrito dugu.
2.-Baso  luze  batean  ondorengo  osagaiak  botako  ditugu:vodka,limoi 
zukua,tabasco saltsa eta saltsa inglesa.
3.-Ondoren,  gatza  eta  piper  beltza  erantsiko  dizkiogu  3edo4  gela  puxketekin 
batera.
4.-Amaitzeko,  tomate  zukuarekin  beteko  dugu  edalontzia.  Eta  goilara  baten 
laguntzarekin guztia ondo nahasiko dugu. 

− SUKALDE KONTUAK: (Kuña) Menos Samba E Mas Trabalhar

YOGUR ETA LIMOI IZOZKIA (Beroari aurre egiteko errezeta errex bat)

OSAGAIAK: (4-6 pertsonentzat).
2-3 limoi (6 goilarakada), 625ml yogur griegoa,150ml esne gaina (lodi 

xamarra),100g azukre,laranja azala fin-fin moztua apaintzeko.

PRESTAKETA:
1.- Ontzi batean limoiaren zukua,yogurra,esne gaina eta azukrea ondo nahasiko 
ditugu.
2.-  Izotzgailuan  erabil  daitekeen  ontzi  batean,  lehen  nahasitakoa  bota,  eta 
izozgailuan 2 orduz edukiko dugu tapatu gabe.
3.-  Ondoren,  beste  ontzi  batera  aterako dugu eta  batidora edo tenedore baten 
laguntzaz, dena ongi txikituko dugu krema bat bezala geratu arte.
4.- Berriz ere izozgailuan sartuko dugu 2-3 orduz.Bakoitzaren gustoko puntua 
hartu arte.
5.-  Mahaira  ateratzeko  unean,  apaintzeko  naranja  azala  jarriko  dugu  izozki 
gainean.
6.- Berriro gorde nahi izan ezkero, tapa jarri eta izozgailuan sartuko dugu.

ON EGIN!!
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- Nola  moldatzen  zarete? 
Astearteetan  biltzen  gara 
lehenik,  afaltzeko  eta  earki 
afalduta  (eskerrikasko 
sukaldari!), aste horretako saioa 
zeri  buruz  egingo  dugun 
erabakitzen  dugu. 
Ostegunerako, bakoitzak zatitxo 
bat prestatzen du bereziki.

-Atalka  dinamika.  / 
Atalkari  buruz. Magazine 
estiloko  saioa  da.  Eta  astero-
astero gai ezberdin bat jorratzen 
dugu,  gainetik  pixkabat.  Gero, 
interesa sortzen zaionak bere kasa informazioa osatu dezan. 

-Programazioari buruz (orokorrean). Arraion, programa dexente daude 
(jendea  animatzen  da!)  eta  hori  ona  da.  Dena den,  orokorrean,  programazioa 
modu indibidualean pentsaturik dagoela iruditzen zaigu (bere alde onarekin!) eta 
again ez dela hain “konpletoa”. Baina beste irratietarako konexioak ere badaude 
eta azkenean, programazio duhin, txukuna eta erakargarria lortu du.  
KANTA3: Orgy Of One, 'Living In Garbage Pail' (1'53'')

− ERREMEYUA: (Kuña) B52, 'Rock Lobster' (6'48'')
Sarreratxoa:  Urteurrena ekintza,  ikustaldi  eta  sorpresaz betea dator  eta 
ondorenerako  aproposa  izango  zaigun  trukotxoa:  BLOODY  MARY 
(Ajearentzako erremeyua)

OSAGAIAK:
Vodka piskat(3 parte),tomate zukua(6 parte),piper beltza eta gatz pixkat,saltsa 
worcestershineko  txorrostada  bat  edo  saltsa  inglesa,tabasko  saltxaren  bost 
tanta,limoi  edo  limaren  zuku  txorrostada  bat,  nahi  izan  ezkero  naranja  zuku 
pixkat.

Gure saioan kirol ezberdinak lantzen saiatu gara, honen adierazgarri da ia 
lau urte hauetan egin ditugun elkarrizketak. Hementxe doakizue gure irrati saioan 
entzun ahal izan dituzuen elkarrizketak. Lehendabizikoa Jon Treku triatloilaria 
izan zen, berarekin triatloiaz jarduteaz gain zarauzko probaren nondik norakoak 
ere  azaldu  zizkigun.  Eskubaloiak 
gurean beti izan du tarte berezi bat, 
hemendik  igaro  dira  eskubaloi 
saileko  zuzendaritzako  kideak  eta 
entrenatzaileak  Patxi  Roteta 
esaterako,  baita  ere  hondartzako 
eskubaloiko  “Bartolak”  taldeko 
kideak  oker  ez  banago 
emakumezkoen  edizio  denak 
irabazi  dituztenak.  Azkenik 
eskubaloiarekin  bukatzeko 
Kapaxkotarrak  izan  genituen, 
David  eta  Mikel  Aguirrezabalaga 
anaiak,  azken  hau  gaur  egun 
Leongo  Ademar  taldean  dabil. 
Jakingo  duzuen  bezala  gurean 
surfari ere jarraipen zorrotza egiten 
diogunez  bi  surflari  elkarrizketatu 
ditugu,  Lore  Eizagirre  eta  Hodei 
Collazo. 

Lorek emakumeak surfean dituen zailtasunak zeintzuk diren agertu zizkigun eta 
Hodeik aldiz munduko txoko ezberdinak gerturatu. Udako sasoia iristean arrauna 
izaten  denez  gure  gai  nagusia  Zapi  arraunlaria  ere  gure  estudioan  izan  zen 
denboraldia hasi baino lehenago, beranduago Getaria eta Zarauzko kadeteak ere 
jardun  ziren  gela  arroxean  hitz  eta  pitz.  Gure  inguruan  ere  aski  ezaguna  da 
Getaria-Zarautz itsas zeharkaldia, bertako antolatzaileetako batekin, Marinarekin 
proba honetaz galdetzeko parada izan genuen telefonoz.
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Kirol gutxituak ere gurean tokia dutenez Lizar izan genuen mikrofonoen aurrean 
hegats bakarra (monoaleta) zer den argitzen. Atletismoko erronka ere jarri zigun 
Txumai  Fernandezek  gurera  etorri  zenean,  guk onartu  ez  arren  ez  dugu alde 
batera utzi kirol hau eta Iratxe Aranburu ere elkarrizketatu genuen. Kirol saio 
gehienak  bezala  futbola  ezin  izan  dugu  alde  batera  utzi,  hemen  izan  ditugu 
zarauzko  taldeetako  ordezkariak,  Eli  emakumezkoen  lehen  taldetik,  Olatz 
bigarren taldetik eta Igor gizonezkoen lehen taldetik.  Getariarrek ere tartetxoa 
izan dute zarauzko irrati librean, Keta futbol talde sortu berriko jokalariak ere 
bertan izan baikenituen. 

Hondartzako  futbola,  hau  da  playeruak ere 
gertutik  jarraitzen  ditugu  asteazkenero, 
gogoratu  beharra  daukat  Kirkilla,  Asegrup 
eta  Arrano  taldekoekin  egindako 
mahaingurua.   Iragana  gogoratuz  Jokin 
Argote  ere  elkarrizketatu  genuela  datorkit 
burura,  esku  pilotari  behar  duen  tartea 
eskeniz gure “Bi paeta” atalean. Goi mailako 
beste  kirolari  bat  ere  izan  da  gure  artean, 
dardotan maisu den Joseba Unanue oriotarra. 
Txapeldun  handiekin  jarraituz  Izerditan 
Blaik  antolatutako  ping  pong  txapelketako 
garaile  handiak,  Aitorrek,  ere  hitz  batzuk 
egin zituen gurean.

Aurtengo  denboraldia  aztertuz  elkarrizketa  interesgarriak  izan  ditugu, 
Gorka Bodasek rugbyko denboraldia nola agertzen zitzaien argitu zigun. Eneko 
Iturriotz  areto  futbolaz  jardun  zen,  astigarragako  taldearekin  elkartu  eta 
Aritzbatalden jokatzeko aukera paregabeaz mintzatu ginen.

 ATALKA 17 -  ARRAIO: 4.URTEURRENA 

− REC 

− SINTONIA Assasinators,' Retten Til Forskelighed (2'35'')
Sarrera :

Agurtu. 
Arraio  Irratiak,  Zarauzko  irrati  libreak,  4  urte  bete  ditu  eta  honen  inguruan 

arituko gara gaurkoan.

− IRUZKINA: (kuña) Edith Piaf, 'Non, je en regrette rien (2'16'')
"Irratia da bidaiatzeko eta amets egiteko hedabiderik onena" Roge Blasco

KANTA1: Nuut At, 'Armiarma Sarea' (B.A.P.), (3'09'')

− HAMAIKA IRITZI: (Kuña) Menos Samba E Mas Trabalhar (2'36'')
Sarreratxoa: Arraio, 4 urte gure belarriak astintzen. Gaurko elkarrizketa berezia 
izango da, izan ere gu geu izango gara gonbidatuak. Guk eginiko galderak guk 
erantzunak.

-  Zer aportatu dizue Arraiok? Zer irabazi duzue Arraiorekin? Lagun-talde  
ederra  eta  lan-taldean aritzearen beste  esperientzi  bat.  (Beste  gauza askoren  
artean).
– Zergatik Arraion? Guk egin nahi duguna egiteko askatasun osoa ematen 

digulako + irrati libre bat izanik, gure pentsamoldearekin bat datorrelako.

KANTA2: Bread And Water, 'Warm Hands' (1'01)
-Zernolakoa da irratsaio bat egitea? Gure kasuan “errexa”, eta gustokoa.

   9 14



Balantze orokorra, oso positiboa izan da: nahiz eta ikasle-langile batentzat ez den 
erraza  Highway 9 bezalako saio bat aurrera ateratzea, maiatza iristear dago eta 
dagoeneko hogei bat saio egin dira.
Talde handiak entzun ditugu, AC/DCtik hasi eta Simon & Garfunkel-en amaitu 

arte,  eta  nola  ez,  The  Boss jauna,  Highway  9ko  ahotsa,  zalantzarik  gabe. 

Formulak, iraupenari dagokionez behintzat, funtzionatu egin du.

Eskerrak  eman  behar  dizkiet,  hasteko  eta  behin  aukera  hau  eman  didaten 

Arraioko pertsona bakoitzari, irratia benetan maitatzen duen jendea eta beraien 

eguneroko  denbora  eta  izerdia  eskaintzen  diotena,  Arraio  Irratia  egunero 

entzulearen zerbitzura egoteko eta etorkizunean hala izaten jarraitzeko. Eskerrik 

asko baita irratsaioa egiten nire ondoan 

egon  diren  koadrilako  guztiei  eta 

bestelako  lagun  eta  senideei.  Eta 

azkenik,  eskerrik  asko  noizbait 

behintzat,  kanta  handiz  eginiko  saio 

txiki hau entzun duten entzule ikusezin 

guztiei. Mila esker denei.

   Hurrengo urtean  fanzine honetan idatziko  dutelakoan,  Highway 9k aurrera 

jarraituko du, ostegunero entzuleen belarrietara rock musikak sortu duen onena 

eramateko.

Euskal Herriko Kirolarien elkartetik ere bixita izan genuen Euskal Harria 
Herria egunaz jardutera. Gure kirol aniztasunaren erakusgarri Jon Ander Corral 
eta  Enparekin  izan  genuen  elkarrizketa  izan  liteke,  bi  lagun  hauek  golfean 
jarduten  dutenez  kirol  hau  gehiago  ezagutzeko  baliagarria  izan  zen. 
Aniztasunarekin jarraituz, Jentilbaratzako bi kide izan genituen, eskalada mota 
ezberdinez  informatzeaz  gain,  zarauzko  herrian  eskalatzeko  dauden  arazoak 
plazaratu zizkiguten. Egin dugun azken elkarrizketa saskibaloiko bi kideri izan 
da Unai Lizarriturri eta Izotz Barriori hain zuzen. 

Elkarrizketa hauez gain irratsaio bereziak egin ditugu urte hauetan zehar. 
Tourreko  mendiko  etapa  batzuk,  Europako  saskibaloi  txapelketako  pare  bat 
norgehiagoka eta herriko estropadaren jarraipen berezia.

Baita ere gogoratu nahi dugu ez garela gure estudioan geratzen, hemendik 
kanpo ere parte hartzen dugula, Gaztetxeko urteurreneko bi kros antolatu ditugu, 
baita ping pong txapelketa ere. Nola ez azken bi urte hauetan arrakasta paregabea 
izan duen “Emayon/k lori” pala txapelketa.

Amaitzeko eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen, elkarrizketatuak 
izan zareten guztioi eta guk antolatutako ekintzetan parte hartu duzuenoi, mila 
esker!!

Azkenik aipatu gure saioa kirolzale eta kirola ororentzat dagoela irekia. 
Horretarako badakizue, irratira hurbildu edo kasu egin  izerditanblai@arraio.net 
helbidean. 

Gurekin  batera  izerditu  nahi  baduzue  ez  ahaztu  asteazkenero  8tatik 
aurrera gurekin zita bat duzuela  Arraio irratian.
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HIGHWAY9
Bederatzigarren autopistan barrena…

   Bizitzan lehen aldia dut fanzine delako batean idazteko aukera dudana eta egia 

esan, ez dakit  nondik eutsi  hariari.  Arraio Irratian aritzeak suposatzen didana, 

hilabete hauetako esperientzia, ostegun arratsaldetan gela arrosean gauzatutako 

abenturak  eta  kalenturak…  gauza  gehiegi  orrialde  eskas  batean  kontatzeko, 

beharbada.

   Unibertsitateko lagun batek proposatu zidan irailean, Arraion aritua zela eta 

esperientziak merezi zula. Buruari ez nizkion buelta gehiegi eman, baietz esan 

nuen.  Irratsaioaren  tematika  rock  musika  izango  zela  argi  izan  nuen  hasiera 

batetik eta behingoz, entzule gisa irrati munduan faltan botatzen nituen abestiak 

FM frekuentzian entzutea.  Ez ziren edozein kanta izango: gaurko abeslari  eta 

talde askoren ardatz izan diren abestiak, mundu osoan markaren bat utzi dutenak 

eta  urteak  igaro  ahala,  hor  jarraitzen  dutenak.  Baina  batez  ere,  entzuleak 

irratsaioan jarritako kanta batekin behintzat momentu polit batez oroitzea.

2009ko  urriaren  8ko  arratsaldeko  zortzietan  jaio  zen  Highway  9,  Zarautzeko 

Putzuzulo  amets  fabrikan,  3  kilo  t’erdi  urduritasun  eta  44  zentimetro 

toteldurarekin.  The  Beatles-en  «Album  Zuria»  izan  zen  lehen  irratsaioko 

mintzagaia  eta  emaitza,  deskribaezina  egiten  zaidan  porrusalda  nahaspilatsua: 

lehen  minutuan  esatariaren  ahotsa  ez  zen  entzuten,  bi  aldiz  abestiz  nahasi 

nintzen… 

Abentura bakarrik hasi nuen eta ez zen 

bat  ere  erraza  izan,  soinu-kontrolak, 

ordenagailua eta nire buruko eta ahoko 

konexioak era berean koordinatzea. 

Denborarekin,  diotenez,  esperientzia 

hartu,  lasaitasuna  irabazi,  lasaiago hitz 

egin eta “soltura” delakoa irabazten da. 

Nik  ordea,  ez  nuen  nabaritzen  ez 

lasaitasunik  ez  solturarik.  Baina  tira, 

hilabeteek aurrera egin eta ni behintzat, 

arazo  tekniko  eta  beste  hainbat  akats 

barkaezinak alde batera utzita, geroz eta 

gusturago nago. 
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*Aste barruan, orduero, INFO7ko informatiboak
*Larunbatero, gure irratsaioen errepikapenak

   

ARRAIO IRRATIA
Bizkaia kalea 35

20.800 Zarautz, Gipuzkoa
Tel: 943 86 81 83

Posta: arraio@arraio.net
Web: http://www.arraio.net
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