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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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80ko hamarkadearen hasieran, UZEIk Kirolkidea hiztegia argita-
ratu eban, kirolaren inguruko terminoen zerrenda zabalagaz eta
hareen espainolezko eta frantsesezko ordainagaz. Kirol guztietan era-
bilten diran berbak ez eze, geurean gehien praktiketan diran kiroleta-
ko lexiko bilketa espezifikoa sartu eben liburu aintzindari haretan.
Alor askotako adituek parte hartu eben UZEIren egitasmoan eta Joxe
Angel Iribarrek emondako bultzadea be ezin da ahaztu. Iribarrek
berak hauspotuta, handik lasterrera, futboleko berbentzat beren-be -
regi zan beste hiztegi bat be plazaratu eban UZEIk.

80ko hamarkadan batutako terminoak gizartean zabaltzeko lan
handia egin dabe euskerazko komunikabideek eta, gaur egun, esan lei-
teke, hedabideetan kirolari buruz euskeraz jardun gura dauanak ez
dauala ikararik eukiko, erabilitako berbak ulertuko ete diran edo arra-
ro egingo ete diran belarrira. Kazetariok ohituta gagoz alboko sake,
aldaratze, hutsarte, aldagela, bat bikoa, tosta, elastiko eta horma biko
esaten, entzuleak hori ulertzeko prest dagozan modura. Berba asko
nazinoarteko berben egokitzapen hutsa dira, adibidez, gol, maillot,
maratoi eta ziklokross. Horreek be ondo finkatuta dagoz eta ez jakuz
arraro egiten. Idazki honetan Bizkaiko kazetaritzea danez ardatza,
bizkaieraz be kirol emonaldiak dagozala gogoan izan behar da eta,
euskera batuan jazoten dan legez, Mendebaldeko euskerarako termi-
noak finkatuta dagoz. Herri kiroletan-eta, aspalditik egon dira kirol
albisteak bizkaieraz, baina Bizkaia Irratiak askotariko programazinoa
lantzeko apustua egin ebanetik, kirol informazino osotua barne, edo-
zein kirolen ganean bizkaieraz jarduteko konplexuak galdu dira.  

Kirolaren barri emotean, esamolde ugari erabilten dira, asko oso
metaforikoak. Kirol kazetaritzearen ezaugarri behinenetako bat da,
hain zuzen, hizkera barroko hori, euskereak be bereganatzen jakin
dauana. Sarritan erderatik zuzenean hartutako esaldiak hartzen dira,
hori egia da (esaterako, “lerro arteko pasea” futbolean). Baina, eus-
kaldunoi jatorrago begitantzen jakuzan esamolde ugarik be lekua egin
dabe gure gogoan. Izenak aitatzen hastea ez da esker oneko lana,
batzuez gomutatzeak beste batzuk ahaztea dakar ezinbestean, baina
euskerazko edozein kirol jarraitzailek autortuko dau, esate baterako,
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tatik naturaltasunez ulertu dogu kirolaren barri euskeraz be emon lei-

tekeala, emon behar dala. Kirola esaten dodanean, zentzurik zabale-

nean dinot, ganera, herri kiroletatik hasi eta eski jauzietara, futbola,

saskibaloia, txirrindularitzea, arrauna eta danak kontuan hartuta. 

Jarraian datorren gogoetearen bidez, gaur egun kirol kazetaritzan

gabilzanon egoerea laburbatzen ahaleginduko naz, zer daukagun eta

zer ez. Irabazitako esparruak eta eguneroko jardunean sumatutako

gabeziak. XXI. mendearen bigarren hamarkadako talaiatik egindako

gogoetea da hau, euskera hutsezko medioetatik abiatua. Irakurlea

ohartuko da ezen, aitatuko diran abantaila eta hutsune gehienak eus-

keraz jardun gura dauan edozein kazetarik topauko dituanak dirala,

edo zein dalarik be haren esparrua edo saila. Are gehiago, euskeraz

bizi nahi dauan euskaldunaren nekeak pairatu dituanak badaki, batez

be gabezien arloan, jarraian azalduko dana arrunta dala gaur eguneko

gizarte erderara makurtuan. Baina, kirol kazetaritzeak badaukaz bere-

zitasunak eta horreek gehiago nabarmentzen ahaleginduko naz. 

1 -Zer  dauka gun

Gorago esan dodanez, aintzindari batzuen kemenari esker, euske-

razko kirol kazetaritzeak egina dauka bidetxu bat, apala baina balio-

tsua. Hartara, bidezkoa da non gagozan jakitea, bidearen zein zati ibili

dogun ezagutzea, ibilteko faltau jakun bidearen aieneak geroko itxita. 

1a- Lexikoa eta esamoldeak: Kirolaz berba egiten dogunean, ko -

mu nikabideetan zein kalean, oso hiztegi espezifikoa erabilten dogu,

jokoaren arauei, jokalarien jardunari edo bestelako gorabeherei buruz

zehaztasuna emoten dabenak. Ganera, kirol bakotxak lexiko berezia

izaten dau. Euskerazko hedabideek, beraz, berba egiteko modu hori

egokitu behar izan dabe, ez neke eta gogoeta barik, nagusiki erderaz

izaten zan jarduna euskerara zelan ekarri ez da erabagi erreza. Batez

be, kontuan hartzen badogu, kirol gehienetako zaleak erderazko adie-

razmoldeetara ohituta egoazala, akaso euskal kirol tradizionalen sal-

buespenagaz. 
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ri euskeraz egiteko gauza ikusten. Zorionez, esan behar dogu, gero
eta errezagoa jakula euskeraz jardungo daben adituak topetea. Euske-
rea normalizazino bidean dagoan seinale, kirolariek eurek gero eta
naturalagotzat joten dabe euren kirolari buruz euskeraz berba egitea
eta konplexuak desagertzen doaz. Ganera, kontrako bideari ekin deu-
tsagu: Orain harrotasuna eragiten deutse kirolari askori euskeraz
berba egiteak eta euskeraz horren ondo moldatzen ez diran askoren
laguntzeko gogoa azpimarratu behar da, euskerearen alde eredua
emotearren ahalegin berezia egiten dabelako.

Bestetik, gero eta kirol gehiagotan daukaguz adituak hedabideetan
kolaboretako prest. Gaur egun, ia ziurtasun osoz esan leiteke, Euskal
Herrian kirol batek zaleak badaukaz, beti egongo dala entrenatzaile
edo jokalari ohiren bat euskerazko hedabideetan komentarioak egin
edo eretxia emoteko modukoa. Pilotan, harri jasotean edo arraunean
ez da sekula gatxa izan, baina, gaur egun, kirol txiki eta ezezaguna-
goetan be entzun izan doguz adituak, telebistan zein irratian.

2-  Zer  f a l ta  dogun

Joan diran hamarkadetan aurrerapausu nabarmenak egin diran
arren, lanbide gehienetan euskera hutsean jardutea utopikoa da orain-
dino. Kazetaritzea, zehazki kirol-kazetaritzea, ez da salbuespena eta
sarri entzuten jake alor horretako profesionalei, euskeraz behar egi-
teagaitik euren kide erdeldunek baino lan handiagoa egin behar dabe-
la, sarritan emoitza pobreagoak eskuratzeko, ganera. Izan be, gaur
egun nekeza da euskeraz kirol kazetaritzea egitea, edozein ernegatze-
ko moduko egoerei aurre egin behar izaten deutsegu. Jarraian, suma-
tzen dodazan hutsune edo gabezia nagusiak: 

2a- Gu ez gara itzultzaileak: Prentsa oharrak idaztean, interneteko
orriak diseinetean, Twitter eta Facebook-eko informazinoa gaurkotu-
tean eta abar, kirolagaz lotutako erakunde askok ahaztu egiten dabe
hartzaileen artean euskaldunok be bagagozala. Holan, euskerazko
kirol kazetariak (baita ganerako arloetakoak be) itzultzaile bihurtzen
gara ezinbestean. Euskeraz informazinoa emon gura dogunean, sarri,
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Xabier Euzkitzek egindako ekarpen aberatsa. Xabier Usabiagak “gor-
putzari buelta eman dio” eta holakoak erabilten dituanean be, kirolaz
berba egiteko tresna eraginkorrak oparitzen deuskuz. Niretzat
hurreagokoa dan Ramon Basaldua aitatuko dot amaitzeko, merezi
daben beste asko kanpoan itxiko dodazan arren. Zale askok Athleti-
cen partiduak Bizkaia Irratian entzun gura izaten ditue, eta ez balia-
bide handiagoko irratietan, Ramon Basalduaren kontaketa bereziak
erakarrita. 

1b- Hartzaileak: Kirolerako hizkera bat sortzea lan luzea eta gatxa
da. Halandabe, hizkera hori hedabideetan finkatuko bada, hartzailearen
oneretxia be ezinbestekoa dau. Hortaz, euskerazko kirol kazetaritzea
finkatzea lan konplexua izan da. Berba eta esamolde barriak sortu eta
zaharrak egokitzeagaz nahiko ez, eta behin hedabideetara atarata,
entzule, ikusle eta irakurleen erreakzinoa neurtu behar izan da. Holan,
berba batzuk baztertu, beste batzuk bere horretan erabilten segidu eta
beste batzuk moldatu dira. Hizkuntza guztiak aldatzen dira eten barik
eta kazetaritzeak erne egon behar dau, baina esan geinke, euskerearen
kasuan, zelanbaiteko normaltasunera heldu garela, finkatze maila mini-
mo bat badago eta entzuleen onarpena be bai. Sasoi baten ohikoak
ziran hedabideetako euskerea arrotza, ulertezina zalako koplak gero eta
gitxiago entzuten dira, kirol arloan behintzat. Kontrara, irrati, egunka-
ri eta, batez be telebistan erabilten diran esamolde eta termino asko
zabal-zabal dabilz, batez be gazteen artean. Beraz, entzulea ohituta
daukagu eta gaur egun euskerazko kazetaritzan jardun gura dauanaren-
tzat abantaila nabarmena dala esango neuke. 

1c- Adituak: Kirol emonaldietan bereziki, ohikoa izaten da, esata-
riagaz batera, kirol horretan aditua dan beste pertsona bat be egotea,
normalean jokalari ohia edo entrenatzailea izaten dana (aditua baino
“aritua” izaten da sarri). Horrek aberastu egiten dau kontaketea. Eus-
kerea normalizazino bidean dagoala, emoten dauana baino gatxagoa
da adituak topetea. Izan be, kirolari euskaldun asko egon arren,
gehienak ez dagoz ohituta hizkera jasoa egiten, ez dabe hiztegi espe-
zifikoa ezagutzen (kirol hori erderaz bizi dabelako) edo, kasuren
baten, konplexuek eraginda ez dabelako euren burua publiko zabala-
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Bigarren arrazoia, hau da, kirolari askok ez dakiela euskeraz, gizar-

tearen ispilua da. Halandabe, kirol batzuetan zailtasun handia dakar

horrek. Herri kiroletan, arraunean, pilotan, euskaldunak topetea

arrunta da. Jatorriz horren gureak ez diran beste kirol batzuetan be,

ez da gatxa euskaldunak egotea (txirrindularitza, futbola eta errugbia

jatortez burura). Baina kirol batzuetan benetan gatxa da profesional

euskaldunak topetea, ez dakit zehazki zein arrazoi dala eta. Adibidez,

saskibaloian, gizonezkoen gorengo mailako hiru talde daukaguz Hego

Euskal Herrian 2012/13 denporaldi honetan. Bada, hiru taldeetako

jokalari guztiak kontuan hartuta, ez dago euskaldun bat bera be. Egia

da atzerritar ugari dagoala, baina bertokoak diran apurrek be ez

dakie. Eliteko saskibaloian aspalditik datorren jokerea da, agian

kasualidadez edo agian izango dau arrazoi sakonagoren bat. Beste

kirol asko be jarri leitekez adibidetzat. 

Prentsa idatzian dabilzanek abantailatxoa daukie alderdi horretan,

erderaz esandakoak euskeraz idatzi leikeezelako euren kroniketan.

Baina, edozelan be, horrek kazetari erdaldunari baino lan gehiago

ekarten deutso euskaldunari, itzulpena egin behar daualako. Horra

desabantailea. Batez be, kontuan hartzen badogu erderazko medioe-

tan ez dagoala euskerazko adierazpenak itzultzeko ohiturarik. Kirola-

ri euskaldunari beti eskatzen jako gauza bera erderaz errepetiduteko

eta, egunen baten, adierazpenak euskera hutsez heltzen bajakez, ez

ditue aintzat hartzen eta kitto. 

2c- Normalizazinoan zalantza batzuk: Idazki honen hasieran, gaur

egun kirol kazetaritzan eginda daukaguzan pausuak azaltzeko orduan,

aitatu dot lexikoan eta esamolde berezietan izandako aurrerapena.

Komunikabideetan dihardugunok badaukaguz termino egokiak eta,

era berean, hartzaile dan gizartea be ohituta dago kirolen barri eus-

keraz jasotera. Halandabe, horrek ez dau esan nahi, erabateko nor-

malizazinoa lortu dogunik. Bidean topetan doguz, lantzean behin,

zalantzak, ohitura faltea edo termino egokirik bako kontzeptuak.

Euskerea normalizau eta gizartearen begi-belarrietara inguruko

hizkuntza poteretsuen pare agertzeko lanean, inguruko erderetako
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lehenik eta behin erderazkoa irakurri edo entzun behar dogu, beste-

rik ez dagoalako eta, gero, datu horreek euskeraz emon. Baina gu ez

gara itzultzaileak, ez dogu zertan lan bikotx hori egin, ez dogu zertan

ahalegina eta denporea erabili geurea ez dan zereginean. Zorionez,

alkarte, erakunde eta federazino askok euskerazko informazinoa be

emoten dabe, baina Euskal Herrian bertoko beste askok ez. Era

berean, ezin da ahaztu, batzuek euskerazko informazinoa helarazoten

dabela, baina halamoduz edo lantzean behin bakarrik. Interneten

sasoian gagozanez, kaltea edozein euskaldunek jasaten dau, webgu-

neetako informazinoa edonorentzat eskuragarri dago eta. 

2b- Euskerazko adierazpenak lortzea gatx: Euskerazko irratigin-

tzan gabilzanok, eta telebistan be pentsetan dot antzeratsu izango

dala, protagonisten euskerazko adierazpenak behar doguz, informazi-

noa zehatz eta egoki emoteko. Hau da, euskerea hedabideetan bene-

tan normalizauko bada, esatarionak ez eze, ganerako berbak be eus-

keraz entzutea ezinbestekoa da (protagonistea kanpotarra izan ezean

behintzat). Zoritxarrez, baina, hortxe dago geure eguneroko jardu-

nean pairatzen dogun beste gabezietako bat. Azkanengo urteotan

egoereak hobera egin badau be, oraindik gatxa da kirolarien euske-

razko adierazpenak batzea. 

Adierazpenak edo alkarrizketa bat euskeraz emongo dituan kirola-

riak lortzea neketsua da eta, nik neuk behintzat, arrazoi nagusi bi

aitatuko neukez: Batetik, euskerea bigarren mailakotzat joten dala

leku askotan eta, bigarrenik, egoera soziolinguistikoa dala eta, kirola-

ri asko ez dirala gai euskeraz ezer esateko. Arrazoi biak kezkagarriak

dira, baina lehenengoa, ganera, amorrugarria da euskeraz bizi nahi

dogunontzat. Salatu egin behar da erakunde eta talde batzuetan eus-

kereari emoten deutsien tratu marginala. Horren erruz, esate batera-

ko, kirolari baten adierazpenakaz bideo bat topetea gertau leiteke,

kirol talde edo enpresaren baten webgunean, baina adierazpenak

erdera hutsean izatea, kirolaria euskalduna izanda be. Beste batzue-

tan, prentsa arduradunek eurek jartzen ditue oztopoak (zorionez,

badagoz euskereagaz arduratsuagoak diran prentsa arduradunak be). 
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be, analisi zientifikoa, baina ikuspegi orokor bat marrazteko balio
izango daualakoan nago. Nik esango neuke, kirol informazinoa eus-
keraz modu normalizaduan emoteko bidean, dezenteko zati bat egin-
da daukagula, baina aurretik daukaguna erronka gogorra izango da.
Tresnak sortu dira (kazetaritza fakultadeak dagoz, euskera jasoa sortu
dogu, lexiko egokia topau), eta horrek kalidade gero eta handiagoko
hedabideak sortzea eragin dau. Hain zuzen be, hedabideek daukie
aurretik dogun bide luzean hurrengo pausuak gidatzeko ardurea, eus-
kerea ikusgarriago egin eta hizkera jasoaren zein espezializaduaren
eredu bihurtu behar dabe. Erakunde publikoen eta herritarren boron-
dateagaz batera, hedabideek eragingo deutsie aurrera euskereari eta,
era berean, euskereak aurrera egiten badau soilik lortuko dogu euske-
razko kirol informazinoa baldintza erabat aproposetan lantzea. 
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berbak eta izenak egokitzeak ekarten ditu burukomin gehien, hain
zuzen. Adibide bat ekarriko dot, Valentzia leku-izena, futbol albisteak
emoten doguzanon amesgaiztoetako bat. Euskaltzaindiak, nire ustez
zuzen, Valentzia formea onartuta dauka, v-z eta tz-z. Jakina, ahoske-
ran be, tz soinua hobetsi behar genduke, gaztelaniazko c letreak berba
horretan eskatzen dauan soinua euskeraz egon be ez dago eta. Kon-
tua zera da, euskaldunok horren ohituta gagoz gaztelaniazko grafia
eta ahoskerara, jenteak asmakeriatzat joten dau euskerazko formea
eta entzule zein irakurleen kexak jasoten doguz kazetariok, zergatik
ez dogun Valencia esaten edo idazten (bide batez, gaztelaniazkoa be
toponimo katalan baten –València– egokitzapen ortografiko eta fone-
tikoa da, baina, aitatu dodanez, gaztelaniak daukan presentzia han-
diagaz, erabat natural egiten jaku). Horrelako zalantzak ugariak dira
oraindik euskal gizartean, komunikabideetan gabilzanok be izaten
doguz batzuetan. Gauza askotan erderen menpe gagoz eta, beraz,
gatx egiten da ikustea izen propioak jatorrizko hizkuntzatik hara eka-
rri leitekezala, gaztelaniaren galbahetik pasau barik. 

Azentuak be eragin ditu kritikak (edo barreak), esatariok telebis-
tan edo irratian Osasuna taldearen izena ez dogunean esaten erderaz-
ko moduan, azentua du silaban. Baina hedabideak dira hizkera estan-
dar bat finkatzeko tresna eraginkorrenetako bat eta, beraz, guri jago-
ku euskerazko arau ortografiko eta fonetiko egokiak ezagutu eta
erabiltea, gerora gizartean zabalduko diralakoan. Zirimiriak bustitzen
dauan legez, apurka-apurka. Gure belaunaldikoentzako, gorago be
esan dot, naturala izan da betidanik kirol informazinoa euskeraz jaso-
tea, urte gitxi lehenago pentsaezina zan arren. Itxaron daigun, orain
kritiketan dabenen seme-alabentzat be naturala izatea Valentzia esa-
tea edo idaztea.

3-  Ondor ioak

Goian aitatutako aurrerapausuak eta gabeziak, gehienbat, neure
eta neure inguruko lankideen esperientzian oinarritu dodaz, eta baita
kalean entzun ahal izan dodazan eretxi batzuetan be. Ez da, ezelan
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