
Kirola bizitzan

Iratxe Ibarra

SARRERA

BERA, ATHLETIC-ERA, BATERA, AUKERA

BERA

Arconada, Luis Miguel Arconada. Eta Retegi, Julian Retegi.

Horreexek ziran nire umetako “idoloak”. Biak kirolariak; eta biak

gizonezkoak. Ez zine izarrik, ez abeslaririk, ez bertsolaririk tartean…

Realzalea nintzan umetan, eta beharbada horregaitik izango zan

Arconada nire idoloetako bat. Edo beharbada atezain ona zalako;

batek daki…

Retegi mirestea, barriz, ez zan

hain gatxa: onena zan. Sasoi haretan

gitxi ziran hari irabazteko gai. Horre-

zaz ganera, kantxan erakusten eban

kasta gustetan jatan. Neba Bergarilla-

ren zalea zan; ha be artista zan, baina

niri Julian gustau. Gogoan daukat

zelan behin Lekeition jokatu eban,

orain be jaien inguruan antolatzen

diran partiduetako batean. Han egon

ginan gu, nire neba, lehegusinak eta

ni Retegik aldageletatik noiz urtengo

zain, autografoa eskatzeko. Eta hala-
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ikusteko, horreexek biak gehien. Egia esan, ikusi besterik ez dot egi-

ten, ikustekoa baino gehiago egitekoa nazelako. Halanbe, neuk baka-

rrik dakit zenbat ordu emon dodazan frontoietan, esku pelota parti-

duak ikusten… Telebistaz ez dot horrenbeste jarraitzen, baina zuze-

nean, herriko gaztetxoak-eta ikusten, ordu mordoa eginda nago.

UMETATIK KIROLZALE

SEINALE, PELOTAZALE, DALE, KALE

SEINALE

Bitxia da gero artikulua nondik nora idatzi pentsetan hasi nazenean
pasau jatana. Hamar orrialde ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, eta eske-
matxoren bat egin beharko nebala pentsau dot. Orduan, nire bizitzan
zehar ze kirol mota praktikau dodan idazten hasi naz, aroka edo etapaka.
Kirolzalea naz oso, lehen esan dodan lez, egitekoa ikustekoa baino gehia-
go; halanbe, kirol bakarra dago nire bizitzako etapa guztietan praktikau
dodana: pelota. Modalidade desbardinetan, baina beti pelota…  

PELOTAZALE

Umetan, eskuz egiten neban; eta horregaz batera, lantzean behin
futbola eta mendia tartekatzen nebazan.

Unibertsidade sasoian, palaz egiten hasi nintzan neure kontura, eta
noizbehinka arineketan be ibilten nintzan.

Eta gaur egun, belaunetan daukadan lesino batengaitik arineketan
egiteari itxi eta bizikletan eta igerian hasi behar izan dot. Baina, pelota
ez dot alde batera laga, lehen baino zatia gitxiago ibilten nazen arren.

DALE

Kirolagaz daukadan hartu-emona ume-umetatik hasten da. Gura-
soekin mendira joaten nintzan domeketan, artean oso txikia nintzela;
eta geroago, esku-pelotan hasi nintzan herriko taldean. Argi esan behar
dot, halanbe, emakume izateak asko baldintzatu ebala nire umezaroko
kirol-jarduna. Batetik, sasoi haretan arraroa zan oso neskak pelotan
ikustea, eta txapelketak jokatzeko arazoak eukiten nebazan. Gainera,
adin batetik aurrera mutilen kontra jokatzea ezinezkoa da.
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ko baten, han agertu zan bera, eskuan kirol poltsa eukala. Bat-batean,

hain gertu ikusita, lotsatu egin nintzan, eta neba bialdu neban auto-

grafo eske. Ez jat sekula ahaztuko, nebak autografoa eskatu eutsa-

nean zelan eskuan eukan poltsa askatu eban eta lurrera jausten laga.

Zarata eta dana atara eban. Baina, nire neba oraindino umetxoa zan,

eta ez eutsanez esan norentzako zan sinadura, berari eskaini eutsan

eta ez niri! Disgusto txiki bat, neukan poza ikusita.

ATHLETIC-ERA

Baina, nire idolo biak zahartzen joan ziran eta barriak etorri ziran.

Eta ni Bilbora joan nintzan estudietan, eta Athleticzale bihurtu nintzan.

Ez dakit Bilbora joate hutsak pertsona Athleticzale bihurtzen dauen,

baina horrek eta Toshack-ek Bittor Alkiza taldetik kanpo laga izanak

Bilbora pasauarazo ninduen. Ganera, Bilbon futbola beste era batera

bizi dabe, eta azkenean, apur bat kutsatu egin ninduela uste dot. 

BATERA

Orduan esaten neban lez, neu be Alkizagaz batera joan nintzan

Realetik Athleticera. Ganera, Julen Guerrero be han egoan, gure kin-

takoa, mutil guapoa, neska guztiak atzetik eukazana. Nik ez dot

harrezkero holako fenomeno sozialik bizi izan. Guerrerorena itzela

izan zan: futbolista bikaina, gaztea, guapoa…

Sasoi harentantxe izan zan klaseko neska batzuk Athletic-en entre-

namentu bat ikustera joan ginenekoa. Eta han be, Ondarroako ema-

kumeak nagusi. Lezamara ailegau eta “Iribar, Iribar, Iribar ez cojonudo,

como Iribar no hay ninguno”  oihuka entzun neban andra talde bat. Iri-

bar zelaiaren ertz baten ebilen, atezainak entrenetan, eta andrak

ondoan jarri eta kantuan. Nongoak ziran itaundu neban eta ondarru-

tarrak. Zelan ez…

AUKERA

Artikulu honen enkargua behar izan dot konturatzeko nire umeta-

ko idolo biak gogokoen dodazan kiroletakoak direla, hain zuzen be:

pelota eta futbola. Egiteko beste kirol batzuk be gustetan jataz, baina
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erretiretan. Akordetan naz zelan besteak kantzau eta etxera joaten
ziran, eta ni hasarre, kontrario barik geratzen nintzalako. 

Partiduetan bardin. Zenbat eta partidu luzeagoa orduan eta hobe-
to. Indarrez eta abiaduraz makala izan arren, arnasaz ondo ibilten
nintzan, eta besteak ni baino lehen nekatzen ziren. Sarri pentsau izan
dot partiduak kontrarioak aspertzen ziralako irabazten nebazala…

ALTXORRA

Altxorra da kirola niretzat. Azterketa sasoian, burua nekatzen jata-
nean, frontoira joaten nintzan, pelota astindu eta apur bat despejetan.

Eta orain be, gorputzak eta buruak eskatzen deustienean egiten

dot, hau da, ia egunero. Inoiz, egun osoa kirolik egin barik etxean

pasau eta amak igarri izan deust: “Zer, gaur ez dozu etxetik urten, ezta?

Umorean igarten jatzu”.

EMAKUMEA ETA KIROLA

OSKOLA, FUTBOLA, GOLA, AXOLA

OSKOLA

“Emakumea eta kirola”. Uste dot izen horixe eukala. Urte mordoa

pasau da harrezkero, baina pare bat gauza gogoan geratu jatazan.

Izen hori eukan jardunaldi batera joan nintzan behin Bilbora. Eus-

kalduna Jauregian izan zalako gomuta daukat. Ez naz detaile askogaz

akordetan, baina interesgarria begitandu jatan. Datu bidez esan eus-

kuen emakumeok zergaitik ezin garen gizonen parean lehiatu edozein

kiroletan. Indarrean eta abiaduran dago aldea. Ez dago aditua izan

beharrik hori jakiteko, egia esan, baina ondo dago datuetan ikustea.

Emakumeok gorputzean %10 koipe gehiago daukagu gizonek baino.

Eta horrek eragiten dau, adibidez, abiaduran gu motelagoak izatea. 

FUTBOLA

Futbolean bertan topau geinke adibide garbi bat. Kasurako, Ath-

letic-eko neskak ikusi izan dodaz inoiz jokatzen, eta harrituta geratu

be bai daukien mailagaz. Behin neure buruari esan neutsan: “Honeek
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KALE

Bestetik, orduan gure herrian ez egoan nesken futbol talderik.
Halandaze, ez dot inoiz aukerarik izan entrenatzaile baten agindu-
pean talde baten entrenau eta jokatzeko.

ZALETASUNA ALA DERRIGORRA?  

ZIGORRA, GOGORRA, MOTORRA, ALTXORRA 

ZIGORRA

Alde handia dago kirola zaletasunez egitetik derrigorrez edo behar-
tuta egitera. Eta, azken aldian, sentipena daukat jente askok behartuta
egiten dauela; hau da, umetan eta gaztetxotan sekula kirolik egin ez
dauen jentea ikusten dot orain gimnasioan edo kalean arineketan. Eta,
askotan, begitantzen jat batzuek sufridu egiten dabela kirola egitean,
apur bat argaltzearren egiten dabela, eta ez atsegin dabelako.

GOGORRA

Ez dot gimnasioan gitxitan entzun: “Buf, kostau jat etortea” edo “Bueno,
azkenean be, gaurkoa amaituta”. Izan leiteke entrenamentu oso gogorrak
egiten dabezala eta ni suabetxo ibilten nazela, bai, izan leiteke. Ze, batzuk
arimak be urten beharrean ibilten dira, izerditan blai, gorri-gorri…

Baina, hain gogo gitxi badaukie etorteko… seinale txarra!

Nik, zorionez, ez daukat holako burukominik. Alderantziz, esango
neuke: gustora praktikauko neuken kirolen bat edo beste galarazo
egin deustie…

MOTORRA

Zaletasuna nondik datorren? Batek daki. Bertsotan esaten dan lez,
ez dakit berezkoa dan ala ikasitakoa. Bertsoa ikasi egiten dala esango
neuke, baina kirolerako zaletasuna… nork jakin. Nire kasuan biak izan
leitekez. Umetatik ikusi izan dot etxean aita kirola egiten eta ama be
sarri mendian edo paseoan. Eta zer ikusi haxe ikasi. Mendira eroaten
ninduen eurekin umetan, eta gero, aitaren pausoak jarraituaz, pelotan
hasi nintzan. Eta futbolean ezin zalako, bestela hori be bai… Kontua
ibiltea zan, ezin geldirik egon. Frontoian, ganera, azkena izaten nintzan
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Oihana Kortazar, Eli Pinedo, Athletic-eko jokalariak eta ahaztuko
jatazan besteren batzuk…

Pelotarien artean, barriz, Maider Mendizabal eta Maite Ruiz da -
goz. Baina nork ezagutzen dauz, adibidez, azken biok? Ni euren kon-
tra jokatuta nago, baina palaz ibiliko ez banintz, ez neukez ezagutu-
ko. Eta bai trinketean bai frontoian onenak izan dira. Mundialak joka-
tu izan dabez Espainiako selekzinoagaz. Baina, pala berez dago
nahiko baztartuta, eta emakumeak izanda, gehiago.

Lehen baino emakume kirolari gehiago ezagutzen dogun arren,
oraindino emakume kirolari «idolo» gitxi dago gure artean. Puntako
emakume kirolariak dira, marka handiak egiten dabezanak, baina
presentzia txikia daukie telebistetan, prentsa idatzian edo irratietan.
Alor honetan be badago zer hausnartua…

KIROLA ETA EUSKERA 

ERDERA, ARTEGA, SENTIBERA, JARRERA

ERDERA 

Nire kasuan, oso era naturalean bizi izan dot kirolean euskeraz

egitea. Ingurune oso euskaldunean bizi naz, eta beste alor batzuetan

lez, kirolean be euskera erabili izan dogu beti Markina-Xemeinen. 

Hori bai, Abadiñoko trinkete taldean ibili nintzanean euki gen -

duan hizkuntz gatazkaren bat. Batetik, sasoi baten entrenatzaile ar -

gen tinarra euki genduan, Pablo Fusto palista profesionala; eta, eus -

keraz idearik be ez eukanez, hari erderaz egin behar. Akordetan naz

partiduetan-eta, oso baju egiten euskula berba; eta hori eta ga nera

Argentinako erderaz, bada batzuetan “¿qué?, ¿cómo?” eta holako

batzuk esaten neutsazan…

Baina, hartu-emon hori ez zan gatazkatsua izan. Gatazka entrena-

mentu baten euki genduan. Tanto bat eztabaidatzen hasi ginan talde-

ko erdaldun bat eta biok, eta nik beste bati euskeraz egin neutsalako

hasarretu egin zan. Ez eustan bada bota euskeraz apropos egiten

nebala, berak ez ulertzeko! Epelak entzun behar izan eustazan…  
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ez daukie mutilen inbidiarik”. Kontua da, mutilekin konparau ezkero,

emoten dauela “cámara lenta”n doazela. Hortxe dago batez be aldea:

abiaduran. Abiaduran eta indarrean, ze teknikoki ez dago alde handi-

rik. Baloia ederto jarten eben eurek nahi eben lekuan. 

GOLA

Hori bai, jardunaldian gizonak baino malguagoak garela be esan eus-

kuen, eskerrak, eta koordinazinoa be hobea ei daukagu orokorrean. Datuok

orokorrak dira, jakina. Badagoz gizonak emakumeak baino malguagoak

direnak. Nik ikusita daukadaz pare bat gu baino gehiago makurtzen… 

Hori be landu egin leiteke, antza. Julian Retegiren ganean entzunda

daukat, 40 urtegaz Asegarce enpresako pelotaririk malguena bera zala… 

AXOLA

Horregaitik esaten dot nik beti bardintasuna barik aukera bardintasu-
na dala eskatu behar doguna, bardintasunik ez dago eta. Baina, tratuan
eta aukeretan bardintasuna eskatzea, hori beste gauza bat da. Ez dagiela
esan emakumeok ahaleginik egiten ez dogunik… Beste kontu bat da ze
aukera daukagun kirola egiteko. Esate baterako, guk palaz entrenetako
frontoirik be ez daukagu. Esku pelotakoek itxitako ordu bat euki gen-
duan igaz, astean behin entrenau ahal izateko. Geuk eskatu geuntsen
ordua, monitoreak eta zuzendaritzakoak ezagutzen doguzalako, baina
bestela… Joan zaitez zesta-puntakoengana, ia zer esaten deutsuen!

Trinketean bardin. Astean ordubete eukiten genduan, eta bardin
zan lau alkartu zein zazpi. Abadiñoraino joan eta izerditzen hasi
orduko dutxara. 

Gero, beste gai bat da oraingo neska kirolariek euki leikezan ema-
kume kirolarien erreferentziena. Gure erreferentziak maskulinoak
ziran beti. 

Sasoi haretan, ez egoan ia emakume kirolari ezagunik. Virginia
Berasategi eta Joane Somarriba ziran bakanetakoak.

Gaur egun, hor dagoz Josune Bereziartu, Edurne Pasaban, Carlo-
ta Ciganda, Lara Arruabarrena, Naroa Agirre, Leire Olabarria, Ene-
ritz Iturriagaetxebarria, Maider Unda, Irati Anda, Maialen Chourraut,
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baina ez gara konturatzen gazteei ze eredu jarten gabilzan begien

aurrean. Euskeraz ez dakien kirolari euskal herritarrak erderaz beti, eta

euskaldunak erdietan erderaz. Euskeraz egiteko preminarik ikusten ez

badabe, euskera beharrezko eta goren mailako egiten ez badogu, alperrik

gabilz. Eta, kontuan hartuta euskal kirolari asko euskaltzaleak direla,

ahalegintxoa egin behar leukie. Kataluniarrak aspaldi hasi ziran…

KIROLA LEHEN ETA ORAIN

LAIN, BIKAIN, ZAIN, ORBAIN

LAIN

Edo beste, hainbat lekutan. Gurean, lain. Baten batek esango dau

gaurko ume eta gazteek ez dabela lehengoek beste kirol egiten. Nik

ez neuke hain ziur esango hori. Pasetan dana da desbardin egiten dala

kirola. Lehen kalean ibilten ginan egun osoan, eta kirola (kirol moda-

lidade lez ulertuta) egiteaz ganera, ariketa fisikoa egiten genduan

kalean olgetan genbilzanean.

BIKAIN

Gaur egun, kirola profesionalen erara egiten dabe; euren ordu-

txoak sartu entrenatzaileen begiradapean, partiduak jokatu eta kitto.

Lehengo umeek baino hobeto jakingo dabe zelan berotu behar dan,

ze luzaketa egin…; baina, gero, etxera joan eta ordenagailuaren

aurrean jezarrita pasauko dabez orduak.

ZAIN

Guk, ostera, makina bat ordu egiten genduzan esate baterako

frontoia noiz librauko zain. Markina-Xemein zesta-puntalarien herria

izanda, gu umeak ginanean eskuak ez eukan ia indarrik, eta herrian

frontoi bakarra egoan eskuz edo palaz ibilteko. Kiroldegirik ez egoan

ondino, eta frontoi handia (La universidad de la pelota izenekoa) zesta-

rako bakarrik zan. Eta, gure gurasoen sasoiko kontua emoten dauen

arren, elizpean be behin baino gehiagotan egin dogu guk pelotan,

Xemeingo elizaren elizpean, hain zuzen be.
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ARTEGA

Halanbe, pelota munduan bertan badagoz kezkatzeko moduko
kasuak. Danok dakigu Retegik eta Arretxek ez deutsiela euskerarik
erakutsi euren semeei. Ai Julian, hori jakin nebanean itxi zeuntsan
nire kuttunetako bat izateari! Kontrakoak izango lirateke Fernando
Goñiren eta Peio Martinez de Eulateren kasuak. Gurasoek etxean
transmitidu ez deutsiena, eurek ikasi dabe.

SENTIBERA

Bestalde, artikulu hau idazten nabilela heldu jat sarean dabilen
sinadura bilketa bat, EITBri eskatzeko kirolari eta abar euskaldunak
ez jarteko espainieraz berbetan adierazpenak egiten dabezanean.
EITBren politika horixe baita: euskaldunek bietara egin daiezala adie-
razpenak eta erdaldunek erderaz bakarrik. Eta euskerarentzat sano
garrantzitsua da gure gizartean erreferente diran euskaldunek (idazle,
abeslari, kirolari, bertsolari, aktore eta enparauek) euskeraz egitea.

Eta txarrena da, berez espainieraz jakin beharrik ez leukien kiro-
lariak –Ipar Euskal Herrikoak direlako, adibidez-, hasieran euskeraz
bakarrik egiten ebenak, esate baterako Xala eta Gonzalez, orain
espainieraz egiten hasi direla. Eta zelako belarriko (eta bihotzeko)
mina emoten dauen Ondarroako eta Mutrikuko futbolistak -Zubika-
rai, Iñigo Martinez, Illarramendi…- espainieraz entzuteak; bizitza
osoan euskeraz baino egin ez dauen jentea… Ezin dogu holako eus-
kaldun petoen potentziala alperrik galdu. Bueno, eta Barriola eta
Irujo perretxikoak batzen espainieraz!  

Badakit Irujok ez dakiena euskera askorik, eta baita Barriola espai-
nieraz ondo moldatzen dana be, baina beharbada galdera beste hau
da: zergaitik jarri behar dabe perretxikoen programa hori ETB2an? 

JARRERA

Gai honetan, jarrera edo mentalidadea, edo gaur egun esaten dan lez,
“txipa” aldatu behar dogulakoan nago, gure hizkuntzari mesede egin
nahi badeutsagu behintzat. Ezinbestekoa da jente ezagun hau eredugarri
izatea, ez bakarrik euren kirol jardunean, baita egiten daben hizkuntz
hautuan be. Gazteen artean euskera gitxi egiten dala esaten dogu etsita,

Gogoa kirolean
78



ZOTINAK

Hogeita piku urtegaz gerriko minekin hasi nintzan. Oraindino gaz-

tea nintzala eta lasai jokatzeko palaz esan eustan fisioterapeutak. Han-

dik urte batzuetara, fisio berberak esan eustan ez jatala pala komeni eta

arineketan egitea be ez (¡No corras, que correr es de cobardes! esaten eus-

tan). Bizikleta gomendatu eustan, eta niri bizikleta gustau ez!

Denporaldi bat burumakur eta geldi samar egin ostean, uda heldu

zan eta bizikletan ibilten hasi nintzan. Hasieran kostau jatan apur bat,

hankak ez neukazan ohituta eta. Baina gustau egin jatan, eta udaro bizi-

kleta hartzen hasi nintzan. Horregaz eta gerria indartzeko ariketak egin-

da, barriro be ondo parau nintzan, eta ez neban euki pala itxi beharrik.

ZIZTRINAK

Baina, handik urte gitxira, belaun ziztrinen txanda heldu zan. Ikas-

turte hasierako lehenengo entrenamentu fisikoa amaitu (esku pelotakoe-

kin egiten neban, astean behin) eta dutxau ostean kalera joateko eskila-

rak jaisterakoan eskumako belaunean ziztadak sentitzen hasi nintzan.

Jaramonik ez neutsan egin orduan, baina astean zehar bardin jarraitzen

eban, eta medikuak traumatologoarengana bialdu ninduan, meniskoa

zalakoan. Traumatologoak kartilagoa zala esan eustan eta belaun bietan

neukala, ganera. Espainieraz “condromalacia” esaten jakona.

Lehenengo aholkua, arineketan egiteari ixtea; eta bigarrena, bizi-

kletan eta igerian hasteko.

Igerian… ai amaaaa, umetatik egin barik, sekula ganoraz ikasi ez

neban kirola…

EKINAK 

Barriro be herriko kiroldegira. Gimnasioan izena emon bizikleta

egiteko, eta igerian hobekuntza ikastaroa hartu neban. Pala zati bate-

rako eta arin-aringa betirako albo batera itxita, jakina.

Gimnasioan apur bat aspertzen nintzan, baina igerilekuan segi-

duan hartu neban martxa, eta hile batzuen buruan igerian ederto egi-

ten nebala esan eustan monitoreak. Krol eta bizkar baino ez nebazan
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ORBAIN

Eta frontoian bertan be ze baldintzatan ibilten ginan… Markina-

Xemeingo frontoi txikia ezagutzen dauenak badaki neguan zelako ito-

ginak sortzen diran han. Beste frontoirik ez eta bustitako guneak

lehortzeko zerrautsa bota eta han jarduten genduan eskuz. Akordetan

naz zelan behin pelota taldeko gazte batek eskuak berotzen ebilela

bustitako gune baten laban egin eta ukondoan golpe itzela hartu

eban. Ebakuntza egin behar izan eutsien, eta halanbe, ukondoa ez

jakon ondo geratu. Ezin dau besoa erabat luzatu…

Ez gitxi kostata, azkenean Udalagaz berba egin eta zestako frontoi

handian be ordu batzuk lortu ziran eskuz egiteko.

LESINO SAIHESTEZINAK

MINAK, ZOTINAK, ZIZTRINAK, EKINAK

MINAK

Lesinoa aitatu dodanez, gai honek be ataltxo bat merezi dauela

pentsau dot. Ez naz beharbada egokiena izango lesinoen ganean

berba egiteko. Elitean dabilzanek gehiago jakingo dabe horren ingu-

ruan, baina neu be ez naz gatx horretatik librau.

Ohiko bihurritu, gainkarga, tendinitis eta abarretatik aparte, aita-

tzeko moduko hiru lesino edo gatx euki dodaz; eta daukadaz oraindi-

no, ze batean edo bestean beti agertzen jataz…

19-20 urte eukiko nebazan. Bilbon ikasten nengoela, herrian kirol-

degia zabaldu eben, eta lagun bat eta biok han joan ginen, gimnasioa

ikustera. Guretzako gimnasioa gauza barria zan, eta makina guztiak

probetan ibili ginen, ez berotu ez ezer egin barik. Makinaren baten

larregi eginda edo, kontua da arratsadean mina sentitzen hasi nintze-

la ezkerreko trapezioan. Kontrakturaren bat zala eta, masajeak hartu-

ta pasau jatan. Harrezkero, ez jat erabat osatu ezkerreko trapezio

hori, eta beti hortxe kargetan jat.
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DALAKO

Izenburuan “Kirola Euskal Herritik kanpo” jarri badot be, barru-

ra begiratzea eskatzen deust atal honek. Askotan jazoten dan gauza

bat jazo jat neuri be: kanpora urten behar barrukoa ondo ikusteko. 

Orain dala gitxi irakurri dot, AEBetan euskal futbol selekzinoa gai

ikusten dabela Brasilgo Munduko Kopa irabazteko. Hori askotxo begi-

tantzen jat, baina parte hartzeko besteko gaitasuna eukitea ez al da nahi-

koa? Eta, horregaz batera, gogoa eta borondate politikoa euki ezkero…

Bada ordua zazpi probintzietako jokalariekin osotutako selekzino ofi-

zialak euki daiguzan. Nor ez litzateke pozik eta harro joango jokatzera? 

AMAITZEKO:  AURRERA BEGIRA ZER?

PLAZER, EDER, ESKER, OKER 

PLAZER

Uste dot nahikoa idatzi dodala kirolak sortzen deustan plazerraren

inguruan. Eta holan jarraitu nahi neuke, kirola eginez, gorputzak ixten

deustan bitartean, behintzat. Beharbada, adinak kirolez aldatzera behar-

tuko nau, baina beti egongo da hor gogoko beste kirolen bat nire zain.

EDER

Zenbat jente atsegin eta leku eder ezagutu dodan kirolari esker!

Bertsoari buruz be gauza bera esan neike, eta egia da, batez be ber-

tsoari esker ezagutu dodalako jentea, baina pelotak be emon deust

horretarako aukera: herriko pelotari gazteak, trinketeko neskak,

Argentina eta Uruguaiko euskaldunak…

ESKER

Horrezaz ganera, norbere burua ezagutzen be laguntzen dau kiro-

lak, esate baterako, mugak non daukazuzan ikusten. Denpora asko ez

dala Berriatuan pala partidua jokatu eta Bilbora joan nintzan, bertso-

afaria neukan eta. Partiduan zehar ez neban urik edan, amaitutakoan

trago bat baino ez, eta Bilbora heldutakoan puntu koloretsu batzuk
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ikasi, ze bular eta tximeleta erara igeri egiteak gerriari eragiten deu -
tso, eta badaezpada, ez nintzan hasi be egin.

Eta belaunentzat noizbehinka hauts batzuk hartuta, eta bizikletan
ordu dezente sartuta, lantzean behin palaz be egiten dot, baina topera
urtean hiru hiletan baino ez: Bizkaiko pala txapelketan, urritik abendura.

Lankide ohi batek beti esaten eustan kirola egitea ezin zala ona
izan, beti bateko eta besteko minekin genbilzala, eta nik beti pentsau
izan dot dabilenari pasetan jakola…

KIROLA EUSKAL HERRITIK KANPO

EDARTO, NOBATO, ONERAKO, DALAKO

EDARTO

Zorionez, kirola dala eta ez dala, batzuek aukera euki dogu kan-
pora bidaiatzeko. Kanpora dinodanean, ez da Euskal Herritik kanpo
bakarrik, Europatik kanpo be bai. Ni neu Argentinan eta Uruguain
egonda nago euskal selekzinoagaz palaz jokatzen, trinketean. Eta
zelako ondo ibili ginan…

NOBATO

Dana dala, nahiko nobato harrapatu ninduan kontuak, ze trinketean
hasibarri nengoan harako deia heldu zanean. Aurre-selekzino moduko
bat egin eben, Gasteizera eroan ginduezan entrenetan eta handik lauko-
te bat atara eben. Ni trinketean oraindino ez nintzan oso ondo molda-
tzen, baina gu baino hobeak ziran gipuzkoar batzuk ez ziranez entrena-
mentuetara joan, beste hiru gipuzkoar eta neu hautatu ginduezan. 

ONERAKO

Ziur ez dakit, baina nafarrei uste dot deitu be ez eutsiela egin, eta
Ipar Euskal Herrikoei zer esanik ez. Batzuetan, gure Euskal Herri
maiteak zazpi probintzia eukiten dauz, beste batzuetan lau, eta beste
batzuetan hiru baino ez. Badakit Federazinoen kontua izaten dana
hautaketaren hori, baina geure onerako, zenbat eta selekzino batua-
goa eta indartsuagoa hoba, ezta? 
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Koikil irekin goi mailan euskara eta

kirola

Alkarrizketa grabatua

Juan Luis Goikoetxea Arrieta

1.- Zeure bizitzan kirola eta ikasketak bateragarri egin dituzu.

Ez da ohikoa goi mailako kirolarien artean.

Nik bata eta bestea buztartu dodaz, inportante ikusten nebalako.

Argi neukan kirolari gura nebala izan eta neure bizitzako denpora

asko emon dot horretan, baina, aldi berean, ikasketak garrantzitsutzat

jo dodaz eta zentzu horretan ibilbide bat jorratu neban. Izan be,

kiroletik bizitzea ez da erreza ze, nahiz eta gora heldu, mantentzea

oso gatxa da, lesinoakaitik eta kirol munduan dagozan hainbat

gorabeherarengaitik. Hori dala-eta, norbere bide bat jorratzeko ikas -

ketak oso garrantzitsuak izaten dira.

2.- Kirolarien artean ikasketa girorik ez da izaten askotan. Ezta?

Goi mailan ez da ohikoa. Kirolari asko oso gazterik heltzen dira

goi maila horretara eta, orduan, ikasketen motibazinoa galdu egiten

dabe. Azken baten, kirolari esker oso gaztetatik daukie onarpen sozial

eta ekonomiko handia. 

Erdi mailako kirolean, semiprofesionalean, ostera, ohikoa da, bai

ikasketak amaitu dabezan kirolariak aurkitzea, baita ikasten da -

biltzanak topetea be. Nire kasua horreetarikoa da. Nahiko berandu

heldu naz goi mailara, hogaita sei urtegaz. Orduan, beste ikasketa

bide hori, beste hainbatek legez, landu egin dot.
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ikusten hasi nintzan. Bildurtu eta dana egin nintzan, ze inoiz ez jat

holakorik pasau. Bertsokideari be komentau neutsan, holan ezin

nebala bertsotan egin, baina zumo bat hartu eta segiduan joan zan.

Ez dakit ur falta edo glukosa falta edo zer izan zan, baina harrezkero

ez naz kotxean sartzen ezer jan edo edan barik.

OKER

Orain dala urte bi eta erdi edo, lagun batek gomendatutako astro-

logo batengana joan nintzan. Ez naz oso sinistuna holako gauzekin,

baina kuriosidadea neukan, eta buruan pare bat galdera be bai, eta

joatea erabagi neban.

Lau bat ordu emon nebazan beragaz, berba eta entzun, entzun eta

berba. Karta bota eta esan eustan lehenengo gauza izan zan erabat

sagitarioa nazela; beraz, kirolzalea, bidaiazalea…

Afizinoei buruz berbetan hasi ginanean, nik ezer esan barik, barri-

ro bota eustan kirolzalea nazela, eta batez be aire libreko kirolak gus-

tetan jatazala. Gero, lan kontuetan sartu zanean, komentau neutsan

irakaskuntza beti gustau izan jatala, nahiz eta orain ez nabilen horre-

tan. Badakizue zer esan eustan? Kirolagaz lotutako zeozer izan behar

dauela, edo kirol irakasle, edo aisialdiko begirale edo holakoren

bat…; eta nik euskera eta bertsoa neukazan buruan! 

Karreraz erratu ete naz?
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