
Jose Ramon Uriar te “Katxin”:  

Euskaldunak munduan geure kirol

baten bidez

Katxin Uriartek eta Kaxildo Alkortak izandako 

alkarrizketatik ataratakoa

Mahai-inguruko gaia Euskara, kirola eta komunikabideak iza-

nik, sarreratxo hau akordau jat eta prestau dot. Gero, galderak egite-

ko denporan, alkarri eretxiak azaltzen hasiko gara eta gauza gehiagok

urtengo dau. Mahai-ingururako bidea izan gura dau artikulu labur

honek. Ondoren, guztion artean biribilduko dogu gaia.

Zer dot nik esateko honetan? Ea asmatzen dodan behar dan mo -

duan azaltzen.

Ni kirolaria izana naz, pilotaria izana; gaur egun pilotari ohia esaten

dana. Hori be ikasi dogu. Zestalaria edo puntista izan nintzan gazte-

gaztetatik: 14 urtegaz hasi nintzan afizionatu-mailan; 15 urte nituela

profesionaletara pasa nintzan, 1971ko azaroan, eta 2000ko Errege

egunean jokatu neban azkeneko partidua, 42 urtegaz. 29 urte pasatxo.

Pilotaria, kirolaria, ba.

Eta Aulestin jaioa naz. Euskalduna, esan beharrik ez dago.

Gu, Aulestin, euskaraz jaio eta euskaraz hazi ginan. Lau bat urte-

gaz hasiko nintzan eskolara eta gaztelaniaz lehenengo berbak entzun.

Han erderaz egiten euskuen, hantxe bakarrik. Erdera esatean gaztela-

nia esan gura dot halan esaten dogu guk-eta. Gainontzekoan euskera

hutsa zan etxeko berbea, kalekoa, elizakoa, olgetakoa..., dan-dana.
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–Kirolik arrakastatsuenen eskubideak lortzea: Aurreko baldin-
tzak zailak badira, ez 

dakit hau ez ote den zailena. Gaur egungo telebista munduan, fut-
bolean gertatzen den antzera, bi talde handi daude eta gero beste guz-
tiak. Gainera, azken urteotako joera oso garbia da. Telebista publi-
koen baliabide ekonomikoak murriztuz doaz eta pribatuekin lehiatzea
ia ezinezkoa da. 

Azken hausnar keta

Argi dago komunikazioaren garaian bizi garela. Ez dago mugarik
eta nahi ez duguna ere behar ez den lekuraino iristen da. Orain arte
behin ere ikusi ez dugun bezalako elkarbizitza izango dute hizkuntzek
geure inguruan eta geure barruan. Horregatik, hainbat aurrera pauso
eman ditugun arren, nire iritziz, inoiz baino beharrezkoagoa da herri-
tarren euskararekiko atxikimendua eta identifikazioa. Euskara  geure sen-
titzen ez badugu, ez dauka etorkizunik. Eta biziki kezkatzeko modu-
ko seinaleak iristen ari zaizkigu. Esate baterako, gu mutil koskorrak
ginela, eskolan dena gazteleraz ikasten genuen, baina geure artean
den-dena euskaraz egiten genuen eta hori ekiditeko maisu-maistrek
zigorrak jartzen zizkiguten. Gaur egun, hainbat ikastolatako irakas-
leek bide berbera hartu dute neska-mutikoek, eskola orduetatik kan -
po elkarrekin euskaraz egin dezaten. Hasieratik kirolaren inguruan
gabiltzanez, arlo horrekin lotura zuzena daukan adibide bat jarri nahi
nuke. Ez ote zaigu gertatuko pilotarekin zenbat herritan gertatu
dena? Orain 50 urte, frontoirik ez zegoen hainbat herritan pilotari
profesional mordoa zegoen. Hiru aipatuko ditut: Aulestia, Atxondo
eta Azkoitia. Azken urteotan, pilotaleku bikainak, ezin dotoreagoak
dituzte, kasu batzuetan bat baino gehiago eta pilotari bakar bat ez.
Are gehiago, ordurik gehienetan inork ez ditu erabiltzen instalazio
horiek. Ez ote zaigu euskararekin beste horrenbeste gertatuko? Eta,
gaur egungo joerak ikusita, nolako bilakaera izango dute hizkuntzek
etorkizunean? Baina hau beste egun baterako hausnarketa da... 

Gogoa kirolean
176



lean dagozan frontoiak, zestakoak, Jai Alai dira: Miami Jai Alai,

Tampa Jai Alai.... 

Gauza bat markau gura neuke. Zestalaria pilotaria da; baita palis-

tak, erremontistak eta eskuzkoak be. Baina zestaz munduko alde

askotan jokatu da eta oraindino be jokatu egiten da. Beste espeziali-

tateek ez dabe urten hamendik –urrunera behintzat–, erakustaldiren

batzuk egitera ez bada.

Zestaz, esaterako –aspaldi-aspaldira jo barik–, gure sasoian, Es pai -

niako Estatuan, Euskal Herritik aparte, Bartzelonan, Madrilen,

Mallorkan, Zaragozan... jokatzen zan; eta Italian, Filipinetan (Manila,

Zebu),  Indonesian (Jakarta), Txinan (Macau), Ameriketako Estatu

Ba tuetan (lehen aitatu ditut frontoi batzuk), Mexikon... Oraindino be

horreetako leku askotan jokatzen da.

Hamengo mutilak denpora luzea emoten eben –emoten genduan–

le ku horreetan; ez ziran joaten astebeterako edo hiru-lau egunerako

kanpora, futboleko ekipo batek egiten dauen moduan. Esaterako

Estatu Batuetan gitxienez lau hilabete eta erdi pasatzen zituen. Izan

be, ikuskizunetako enpresariek hiru ikuskizun antolatzen zituen ur -

tean, txandaka: zaldi-karrerak hipodromoetan, txakurrenak kanodro-

moetan eta pilota frontoietan. Gurea lau hilabete eta erdiko denpo-

raldia izaten zan lehenengo urteetan; gero, frontoien artean konbina-

zinoak eginda, bederatzi hilabetekoa be bai. Denpora luzea emoten

genduan, bai.

Hori jaso nahi izan dot, adierazteko zestalaria euskaldunen ordez-

kari-edo izan dala atzerriko hainbat herrialdetan. Horregaz esan gura

dot nazino edo herrialde hareetako jentearentzat zestalaria vasco edo

basque dala.

Egia da beste hau be: vasco-k eta basque-k = español eta spanish esan

gura dauela herrialde hareetako jentearentzat. Kubanoek espainolei

gallego esaten deutsee eta geuri be bai, eta guk ezetz, euskaldunak, vas-

cos ginala. Gauza bera Mexikon; han gachupines esaten deutsee espai-

nolei; gachupin “zaldi gaineko gizona”-edo ei da, Kolonen sasoian zaldi

gainean agertu ziralako han espainolak edo... Eta hareei be, guk ezetz,
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Kanpoko jenterik ez zan Aulestin, bertokoak ginan danok, eta, ba,
euskeraz; gure inguruko herri txikietan lez, bardin-bardin.

12 urte nituela Gernikara joan nintzan "zesta-punta"ko eskolara;
na hiz eta maixuak euskeraz jakin ez –Irungoa zan bera–, guk geure
artean euskeraz egiten genduan.

Markinan, Durangon eta Gernikan erdera asko egiten zan orduan,
bai kalean bai pilotarien artean: asko, danak euskaraz jakin arren.
Ohitura eben erdera egitekoa. Orain hori aldatu egin da, baina sasoi
haretako markinarrekin, durangarrekin eta gernikarrekin guk, ingu-
ruetako herri txikitakook, erderaz egitea ez zan harritzekoa, normala
be bazan, halantxe zan. Eta gero be..., ohiturak ohitura dira!

Ameriketara joan ginanean nik 16 urte nituan. Erderaz, eskolan
ikasita, tamainan genkian, baina ez pasaporteak eta horrelako paperak
ataratzeko beste. Haretarako laguntza behar izan genduan.

Orduan –1970 bueltako kontuetan gabilz–, Bizkaian zesta-punta-
ko eskolak egozan Gernikan, Markinan eta Durangon, eta herri asko-
tan jokatzen zan zestaz. Bizkaian –gure inguruan behintzat–, zestala-
ri asko zan. Ameriketan zestako sei-zazpi frontoi egozan: Miamin,
Danian, Tampan, Orlandon, Daytonan, Melbournen... Gero gehiago
egin ziran. Hara begira gengozan gu, egunen baten han jokatzeko ilu-
sinoz ibiltzen ginan zestako pilota-eskoletan.

Ameriketan-eta Jai Alai esaten jakee frontoiei eta zesta-jokoari. 

Izen hori, Jai Alai, nondik datorren jakitekoa dala uste dot eta
kontau egingo dot.

Miguel Pelay Orozkok (1913an jaio eta orain 13-14 bat urte hil
zan), donostiar idazle ezagun eta oso pilotazaleak, idatzita dauka eta
neuk entzun be entzun neutsan. Donostian frontoi barri bat egin
eben XIX. mendean eta, enpresariak izena euskerazkoa jarri gura-eta,
Serafin Barojari (1840-1912) eskatu ei eutsan izen bat asmatzeko. Pio
Barojaren aita zan Serafin, bertsoak, ipuinak eta kantuak asmatzen
gizon abila. Eta Serafinek Jai Alai bota ei eutsan asko pentsau barik,
laster asko. Entzuteko izen polita eta esanguratsua, ganera. Eta haxe
izan zan Jai Alai izeneko lehenengo frontoia. Gaur egun mundu zaba-
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Pilotariak hamengoak ginan ia danok, Iparraldeko bakarren ba -

tzuk, kubano batzuk, mexikano batzuk, amerikano batzuk.... Filipine-

tan be baziran hango batzuk. 
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euskaldunak, vascos ginala. Hamen ikurrina debekatuta egoan sasoian

guk han ateraten genduan. Holantxerik dira kontuak.

Ni neu Miamira joan nintzan lehenengoz. 16 urte nituan. Miamira

bost pilotari barri joan ginan orduan: Gernikatik 3, Biarritzetik 1;

bestea amerikanoa zan, Joey.– Miamira joan ginan. Beste batzuk Fili-

pinetara, Zaragozara, Orlandora... joan ziran.

Miami Ameriketako Estatu Batuetako Floridako Estatuan dago.
Guk han genduan frontoia. Hango jentea amerikanoa da, baina kuba-
no asko dago eta frontoira joaten ziranak gehienak kubanoak ziran.
Amerikano esaten dodanean Estatu Batuetakoak esan gura dot, gu
han halan esaten ohitu ginan-eta.

Hizkuntza? Ingelesa da nagusi Miamin; kalean erdera be entzuten
genduan, Bilbon euskera baino asko gehiago. Kubanoek, 1. belaunaldi-
ko errefuxiatuek –Kuban Fidel agintzen hasitakoan alde egin ebenek–,
hareek erderaz egiten eben. 2. belaunaldikoek spanglish. Gerokoek... 

Gu geu, hamendik joandako pilotariok ghettoan bezala bizi ginan
lehenengo denporaldietan. Ibilten ginan, bai hangoakaz be, baina
geure arteko bizimodua, geure arteko lagunartea genduan. Eta geure
artean hamen –Markinan, Gernikan...– alkarregaz euskeraz egiten
gen duanok, han be euskaraz egiten genduan; hamen alkarregaz eus-
keraz eta erderaz egiten genduanok, euskeraz eta erderaz.. Lehen esan
dot markinar, durangar eta gernikar askok erderaz egiteko ohitura
eukiela. Hori halan izan da.

Dan-dana euskeraz artzain joan ziranak-eta egin dabe beti. Hareek
bai. Han hogei, hogeta hamar edo berrogetaz urteak emon eta gero
ho na etorri eta euren txikitako euskerea egiten daben horreek bai,
horreek euskera hutsean bizi izan dira geihenak. Horreek bai izan
dirana euskaldunon ordezkari! 

Etxetik edo euskal taldetik aparte,  kubanoekin-eta erdera egiten
genduan. Nik neuk, Miamin jokatu beharrean beste herri bateko fron -
toian jokatu izan baneu –esaterako, Orlandon–, ingeles askoz be
hobeto jakingo neban orain.

Mexikon beste kontu bat zan. Han erderaz.
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–el puente (quedarse bajo el)

–boticorrido (ez da botipronto)

–la chula

–...

Kubatarren eta mexikarren berbakera bizia da, gatza dabe, grazia.

Eta geure honeek: txurrustada = sifón, sifonazo; txik-txak,  txoko,

zabal, e.a...

K omunikabideak  

Estatu Batuetan pilotako kontu askorik ez eben ateraten ez pren-

sak ez beste komunikabideek. Frontoietako propagandan argizko le -

tre roetan agertzen ziran  kinieletako jokalarien izenak. Espektakulua

da hangoa. Egunkarietan-eta komentario batzuk, kronika batzuk,

elkarrizketa batzuk, baina hortik gora gauza handirik ez.

Mexikon eta Kuban beti izan ditue kazetari onak pilotako gauzak

idazten. Lehen esan dodana: berbek erraz urteten deutsee. Artikuluak

idazteko abilidadea dabe, grazia, gatza be bai. Eta entendidu be asko.

Oso gustura irakurtzen dira esaterako orain berrogei-berrogeita

hamar urteko artikuluak, zestak han indar handia eban sasoikoak.

Pilotariak normal tratatzen ginduezan. Alde horretatik ez genduan

izaten gorabeherarik.

Tratua dala-eta, ni neu Mexikoko frontoietan ibilten nintzan gus-

turen. Oso harrera ona izaten genduan, partiduen eta pilotarien aur-

kezpenak ikuskizun handi moduan antolatzen zituen... Mexikarrek

aintzat hartuta daukiez futbolariak; guri bere tratu on bera emoten

euskuen. Aspaldiko jokalariak ikusi zituenek nostalgiaz egiten eus-

kuen berba...; hori Kuban be bai. Venezuelan, barriz,  lau bider izan

naz euskaldunek antolatzen dituen "juegos vascos"-etan, eta hango tra-

toa beti-beti ezin hobea izan da.
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Filipinetan jokatutakoek dinoe hango zaharrak saiatzen zirala er -
deraz egiten pilotariakaz,  kategoriatzat eukiela erderaz jakitea, harro-
tasun hori eukiela, baina asko-asko kostatzen jakiela, erabat moteldu-
ta eukiela, asko galdua; pilotariek euren artean esaten ebena aditzeko
ahaleginak egiten zituela, baina alperrik. Gazteek ez ekiela, erabat
galduta eukiela edo ikasi barikoa.

Manila inguruko filipinarrek tagaloz egiten ebela eta tagaloak gaz-
telaniazko berba asko dituela; gauza batzuk ulertzen zituela. Zebu eta
inguruetako hizkuntza, bisaia zala. Tagaloak baino berba gehiago ei
ditu gaztelaniazkoak. Bai Manilan bai Zebun eskola-eta ingelesez
ikas ten dabela eta pilotariak ingelesez konpontzen zirala bertakoakaz.

Bestelako berbakerako jenteagaz ibilita, normala da alkarri berbak
pasatzea. Ameriketan jokatu genduan  pilotariok baditugu kubatarrei
eta mexikarrei hartutako berbak, asko ez badira be. Batzuk erderaz-
koak dira, beste batzuk ingelesetik hartuak, ze hareek be ingeles egi-
ten eban jentearen artean bizi ziran eta ingelesetik hartutako berbak
be baditue. Berba horreetako batzuk frontoietakoak dira, beste ba -
tzuk kalekoak, jentearen artekoak. Guk geuk, euskaldunok, geure
artean be erabilten genduzan horreek berbok euskerara pasata. Hona
be ekarri genduzan: Laster ahaztuko dira hamen. Esaterako:

–Gillau. Mexikarrena da. "Te has guillado", "Gillau egin haz, harrotu
egin haz, heu hazan baino gehiagotzat hartu dok heure burua".

–Kutxillo. "Fulano está cuchilo", "Txo, zera kutxillo jagok, lehengo baten
ikusi neban eta ha forman jagok, ez dok koipe sobrarik".

Jonron-a = Eng. home run. Frontoian, xestaz atera pilota aurreko
pareta jo, lurrean boterik egin gabe atzekoa bere bai, ondoren bota
egin eta barriro aurreko pareta joten dauenean esaten dabe hori pilo-
tariek. Frontoi txikia eta pilota bizia behar dira horretarako. 

Pikapa = kamioi txikia, atze librea dauena. Ameriketan eta Austra-
lian artzain-eta ibili diranak esaten dabe. Eng. pick up. 

Pikinika = Eng. picnic 

Jokaldi edo jokuko honeek:

–picayvete (pica y vete)

–picayhuye (pica y huye)
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Euskerazko kirol  kazetaritza gaur

egun Bizkaian. Argi-i lunak

Dabi Piedra Robledo

0-Sar r e ra

Euskaldunok lehia, postura eta desafioetarako jokerea daukagula

dinoe, geure-geureak diran kirolak be sortu eta gorde doguz. Halan-

dabe, XX. mendeko azkanengo laurenera arte, euskerazko kirol kaze-

taritza deitu geinkean ia ezer ez dogu euki, hedabideetan kirolari

buruz euskeraz berbetan hasi ginanetik hamarkada gitxi igaro dira.

Eus kerazko kirol kazetaritzea fenomeno barria dala esan geinke,

beraz. Fenomeno barria, agian oraindik erabat sendotu bakoa baina,

bere txikian, ibilbidetxoa egin dauana. Hortaz, gaur egun, kirol infor-

mazinoa euskeraz jasotea natural sentiduten dogunak asko gara. Gure

belaunaldian, eta ondorengoetan, umeak ginanetik izan doguz eskura

kirol emonaldiak euskerazko telebista eta irratietan. Euskaldunon

Egun karia sortu eta egunero kirolen barri euskeraz emoten hasi za -

nean (1990ean), gu, artean, umeak ginan eta horregaz hazi gara, bide

hori moztu nahi izan dabenen ahaleginaren ganetik.  

Horregaz guztiagaz zera esan nahi dot: Gaur egun, euskerazko

kazetaritzan bide barriak urratzen segiduten dogu, euskerearen nor-

malizazinoaren zati danez gero, kirol emonaldietan be erronka barria-

kaz topo egiten dogu oraindik. Baina, XXI. mendean zeregin honetan

hasi garenok aintzindari garela esatea ez litzateke ez bidezkoa eta ezta

zuzena be. Gu ez gara hutsetik hasi, guk ereduak izan doguz eta ume-
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Jokoa  da la -e ta

Hamengo frontoietan partiduak jokatzen dira. Sesino bakotxean
binakako hiru partidu, 35 tantora normalean. Mexikon eta Kuban be
bardin. Ameriketan ez da partidurik, han kinielak dira, beste lehia-
mota bat da.

Baina gai honi eusten badeutsagu, ez dogu amaituko, ze mila gauza
dira: frontoien tamaina,  pilotak, erreminta bera, jokuko mugimen-
duak, apostuak, bitartekariak, publikoa, aspaldiko matinalak..., mila
gauza, eta hau ez da horretarako okasinoia. Galderetako denporan
horreetariko ezerk urteten badau, orduantxe eutsiko deutsagu.

Bide batez: "okasiñoie" esan dot; gure herrian adin batetik gora-
koek "enterrua" esateko erabilten dabe "okasiñoie" berbea... Horixe be
jakiteko polita da, Jai Alai lez, ezta? Txistea dala esan lei, ze zestaren
gaur eguneko egoera ez da bere urte luzeetako onenetakoa. Baina ez
ditut alkarregaz batu gura izan Jai Alai-zesta eta okasiñoie-enterrue.
"Okasiñoia",  hau da, "aukerea" sortu dalako aitatu ditut, bidean uste-
kabean agertu diralako. 
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