
Abel Bar riola:  Kirola euskaldunaren

izaeraren ezaugar rietakoa da
Abel Barriolak eta Kaxildo Alkortak izandako elkarrizketatik ateratakoa

Euskara  e ta  k i ro la  dugu gure  ga ia  

Euskarari eta kirolari buruzko jardunaldi hauetan hitz egiteko au-

kera dut. Eta nire ahalegintxoa egingo dut, euskaldun eta kirolari nai-

zenez, nik neuk bizi izan dudana lagunarte honetan azaltzeko.

Euskal Herria txikia dugu, baina, bere txikian, kirol-mota eta lehia-

ko joko ugarikoa. 

Jardunaldi hauetan, futbolak, txirrindularitzak, pilotak eta arrau-

nak dute parte zuzenean. Gogoan, beste kirol asko.
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nak (leitzarra bera), Mieltxo Saralegik (leitzarra bera), Iñazio Gibitegi

gipuzkoarrak eta Inazio Perurenak (leitzarra bera ere). Lautik, hiru

leitzarrak. Ez da gutxi! 

–aizkora ere aipatu beharra dugu, aizkolari bikainak izan baititu

Leitzak. Sasoi bateko Gartziarena, Baleztena, geroagoko Patxi Asti-

bia, Saralegitarrak eta abar. Lehen dena zen aizkolaria. Gure herriko

sustraia aizkora izan da.

–ez dela asko Egunkarian atera ziren txikitan eskola berean ibilita-

ko hiru kirolari leitzar: Oñatz Bengoetxea pilotaria, Mikel Nieve txi-

rrindularia, Italiako Giroan lanak ematen dituena, eta Inazio Perure-

na harri-jasotzailea. A zer hirukotea!

Leitza herri kirolaria dugula aipatu nahi izan dut esan dudanaz.

Pi lo ta

Pilotara joko dugu berriz ere.

Mutil koxkor eta mutil gazte nintzela idolorik banuen?  Pilotarien

artean niri beti Fernando Arretxe gustatu zait asko, bere zuen kasta

horregatik. Eta entrenatzen-eta ere ezagutu dut. Hura zen goizetik

gauera deportista. Goizean goiz jaiki, gosaldu eta gimnasiora, han

eguerdiko hamabiak arte edo... Bazkaldu entsalada-eta, bukatu, sagar

bat, ez kaferik, ez..., siesta pixkat. Disziplina gogorrekoa, baina harta-

ra ohitua zegoen.

Lehen esan dut Leitzan pilotalekua beti ezagutu dugula, pilotaleku

ona, noski. Eta lehen-lehen eskuzko pilotari onak izan genituen afi-

zionatu mailan. Erremontekorik ez. Erremonteko pilotari asko izan

da Nafarroan, baina Leitzakorik ez. Ez dakit zergatik izango zen ho-

ri. Iruñeko Euskal Jai frontoian, gero Huartekoan, Donostiako Uru-

mean eta, geroxeago, Hernaniko Galarretan erremontean jokatzen

zen; Madrilen, Bartzelonan eta beste leku askotan ere bai garai ba-

tean. Eta pilotari asko nafarrak ziren, baina hemengorik ez. Zergatik?

Ez dakit. Nafarrak, Urumea aldekoak, Iruñe aldekoak eta Lizarra in-

gurukoak ziren, ez hemengoak.
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Hemen ditugun kirol eta joko denak ez dira berton sortuak, bai or-
dea geureak.

Futbola, saski-baloia, esku-baloia, txirrindularitza, mendi-igo-
tzeak, atletismoa eta beste hainbat kirol ez dira hemen sortuak, baina
geureak ere badira, hori ezingo du inork ukatu. Akaso geureago dira
edo geureagotzat dauzkagu harri-jasotzea, aizkora, traineru-estropa-
dak, pilota, sega eta beste hainbat joko edo kirol. Guztiak, baina –bai
hemen sortuak, bai hemen ere habia egin dutenak–, geureak dira, eus-
kaldunak dira.

Ni h izkuntzaz  euska lduna  e ta  k i ro lez  p i lo ta r ia

Ni pilotaria naiz, eskuzko pilotaria. Nafarroako herri polit eta eder
batean jaio nintzen, Leitzan, ez baserrian, kalekoa naiz, eta kanta
zaharrak dioenez "hantxe bizi naiz pakean". Etxeko, lagunarteko eta
herriko hizkuntza euskara dugu han. Eta pilotari gehienen arteko hiz-
kuntza ere euskara da. Eta horretaz arituko naiz: pilotari eta euskara-
ri buruz.

Ja io te r r ia  Le i tza ,  mota  askotako  k i ro la r ien  her r ia

Leitza gaur egun pilotari-herria dela garbi aitortu dezakegula
uste dut; bertako lau seme gabiltza profesionaletan: Jaunarena eta Za-
baleta gazteak, Oñatz Bengoetxea eta ni neu. Leitzan beti izan dugu
pilotalekua, ederra gainera.

Bide batez, esango dut –labur-labur, aipatu besterik ez– gure pilo-
talekua beste lehiaketa-mota batzuetarako leku ere izan dela. Esate
baterako harri-jasotzaileen arteko eta aizkolarien arteko norgehiagoe-
tarako edo erakustaldietarako:

–orain dela urte batzuk harri-jasotzaileek ezagutarazi eta za-
baldu zuten gure herriaren izena: Iñaki Perurena haundiak eta Mieltxo
Saralegik; eta orain bide berari jarraitzen dio Inazio Perurena gazteak,
Iñakiren semeak. Guk dakigunez, behintzat, lau gizonek besterik ez
dute jaso 300 kiloko harria harri-jasotzearen historian: Iñaki Perure-



izan zuela. Arrasaten bizkaieraz egiten dela, eta Arrasateko bizkaiera

gipuzkeratik hurbilagoa dela, baina bizkaiera hala ere; beretzat hizkera

arrotza, ez etxekoa edo herrikoa. Eta toki askotako lagunak zituela: biz-

kaitarrak –Bermeo aldekoak, lekeitiarrak, Arratiakoak–, gipuzkoarrak,

nafarrak... Eta han ibiltzen zirela nahasi hutsean, bakoitza bere hizke-

ran, ulertzeko lanak zituztela, elkarri adarra jotzen batzuek "bentanie"

eta "amata" esaten zutelako eta besteek "pareta" eta ez "horma". Elkarri

barre egiten omen zioten bakoitzak erabiltzen zituen hitz berezi ho-

riengatik. Guk ere baditugu horrelakoak: "frontona" "frontoia"ren ordez,

"balona"...

Baina, gure lagun horrek esaten du denbora pasatakoan guztiena

ulertzea lortzen zutela, eta gozamena zela besteen hizkera ulertzea...;

hizkerarekin familiarizatzea, hizkuntza norbereganatzea dela esaten du. 

Lehen Arretxe aipatu dut. Luzaidekoa da eta haren euskara da,

buaf !, ederra! Ni Luzaidera lagunekin-eta joaten naiz eta, esan duda-

na, hango euskara ederra da, benetan izan ere. Ez da erraza ulertzen,

kostatzen da, hori bai. Behin, gizon batek esan zidan... , ez dakit nola

esan zidan... "k u r a i a izan dezazula" edo "zurekin izan dadila k u r a i a "

edo..., eta nik neuk "zer arraio da hori?". Ba, "k u r a i a ", "coraje". Sekula

ez nuen entzun, baina polita da, e?; "animo" esateko edo "zorte ona izan

dezazula" esateko.

Horrela, bada, ohartzen zara etxeko eta herriko euskaraz aparte

badirela beste modu batzuk eta pixkanaka ulertzen hasi eta azkenean

jartzen zara, bai, egokitu egiten zara. 

Pi lo ta r ien  a r tean  euskaraz?

Pilotarien artean zein hizkuntzatan egiten dugun? 

Nik uste gizartean gertatzen zaiguna gertatzen zaigula gure artekoan

ere. Badira pilotariak etxeko eta herriko euskara ederra dutenak, baina

beti erdaraz egiten dutenak. Beti erdaraz, baita beren herritik hurbileko

diren pilotariei ere, elkarri konprenitzeko inolako zailtasunik izan gabe
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Hemen eskuz jokatzen zen, eta afizionatu mailan bagenituen pilo-

tariak; aspaldi hori. Gero hutsaldi bat izan zen, afizioak behera egin

zuen. Eta gaur egun, esan dugunez, lau profesional.

Gu pilota-eskolakoak gara, ez gara egin pilotari lehengo garaiko

haiek bezala, bestela egin gara, beste modu batera. Baina, bai haiek bai

guk, gauza bat bera badugu: afizioa, zaletasuna. Esan nahi dudana da,

haiek pilota gustuko zutela eta horregatik ibiltzen zirela pilotan, eta ibi-

lian-ibilian ikasi zutela. Guk ere oso gustuko dugu eta hala izan dugu

mutikotan ere; eta pilota-eskolatik aparte ere asko ibili gara jolasean pi-

lotan, eta hala ikasi dugu: pilota-eskolan eta gure artean, jolasean.

Pi lo ta -mundua  zaba ldu  aha la ,  h izkuntza-e remua e re  ba i

Pilota-eskolek txapelketak antolatzen zituzten eta guk parte hartzen

genuen: txikitan herrian bertan. Adinarekin batera mailan ere gora egi-

ten da, alboko herrietakoekin lehian hasten da eta harreman berriak

sortzen dira; hizkuntzakoak ere bai. Orduan hasi ginen beste herrieta-

ko hitzak ikasten; artean entzun ez genituenak, gureak ez bezalakoak.

Lehen za i l tasunak

Ni 18 urtekin hasi nintzen profesionaletan. Ordurako leku askotan

jokatu nuen baita  Bizkaian ere: Mungiako txapelketan jubeniletako fi-

nalera heldu ginen eta finala jokatu nuela badakit; laguna Gernikakoa

izan nuen orduko hartan. Mungiako txapelketaren antolatzailea, Pedro,

Gernikan bizi zen, baina Bermeokoa edo Lekeitiokoa zen, bi herri ho-

rietako batekoa. Eta telefonoz etxera deitzen zuenean, lanak izaten ni-

tuen: haren "domeka" eta haren "zapatua" eta "barikua" eta beste hitz pi-

loa... , nik ez nituen ezagutzen, eta "yun, txun" eta "yan, txan", zer zen

hura! Nik ez nion ulertzen piperrik ere. Erdarara jo behar izaten ge-

nuen; hartara konpontzen ginen nola-hala. Hori horrela da.

Nire lagun batek Arrasaten urte pare bat-edo pasa zituen ikasten.

Aurrena erresidentzian-edo bizi izan zen eta gero lagun batzuekin pi-

xua hartuta. Eta esaten du Arrasaten oso esperientzia bizia eta ederra



Pi lo ta r ion  euskarazko  e remua (edo  nongoekin  euskaraz ,

nongoekin  ez) .

Hori azaltzeko hau esango nuke:

–Leitza euskaldun-euskalduna izan da beti. Lekunberri ez dago

aparte, baina erabat erdaraz hitz egin izan dute; gauza bera gertatu da

Irurtzunen ere; orain aldatzen ari da kontua bai Lekunberrin bai Irur-

tzunen. Zer dela-eta hori?

Lekunberri agian ez da izan Leitza bezalako herri bildu bat; hotela

du, turista asko jaso izan du.... Horrek bere eragina izango zuen. 

Aparte, Leitzak beti eduki du joera...: erosi behar bada, herrian, eta

zerbait handiagoa edo erosi behar bada, Tolosara. Eta Tolosan, eus-

karaz. Lekunberritik eta Irurtzundik, berriz, Iruñera jotzen zuten he-

rrian ez zeuden gauzak erostera, eta han, Iruñean, erdaraz egiten zen.

Guk beti Gipuzkoara jo izan dugu, euskara gehiagoko tokira. Orain

Lekunberrin eta Irurtzunen –lehentxoago esan dudanez–, euskarara

bueltatzen hasiak dira.

–Aurreko hori esanda, pilotarien artean euskara nola dabilen?

Euskaldunen artean euskaraz egiten dugu. Pilotari erdaldun bat

badago erdaraz egiten dugu. Neurea esateko, ni euskaraz hasten naiz

koadrillan, eta euskaraz ez dakien baten bat badago –ez dakit ondo

egiten dudan–, baina euskaraz ulertzen ez duenen bat dagoela ohar-

tzean, hark ulertzeko, erdarara pasatzen naiz. Kasu batzuetan ez dakit

zer egin behar dudan; zer egiten duzu? Ez badidate ulertzen ni ere ez

nago lasai! Ulertzen ez duten batzuk ez dira aztoratzen, "zuek egin

zeuenean", baina beste batzuei ez zaie gustatzen... Esaterako, gu geure

artean euskaraz ari bagara, errioxarrek ez dute ezer esaten, ez dute

inolako kexarik agertzen. Aurpegian, ordea, nabaritzen zaie ez diela

grazia handirik egiten guk geure artean euskaraz egiteak berek ezer

ulertzen ez dutela; errespetuz jokatzen dute, hori bai. Zein da jokabi-

de naturala horrelakoetan? Koadrillan gehienak euskaldunak izan eta,

ulertzen ez duen bat edo bi daudela-eta, dena erdaraz egitea naturala

al da? Hori ez da naturala.
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ere.  Nik ez dakit zergatik, mila arrazoi egongo dira –arrazoi psikologi-

koak eta beste zenbait eratakoak–, hori horrela baita.

Arrazoi horietako bat izan daiteke zerbaiten konplexua edo... Ka-

su bat kontatuko dut. Gazteagoa nintzenean Iruñean egon nintzen ur-

tebetean erresidentzia batean beste deportista askorekin. Eta bazen

mutil bat, gure herritik apartekoa ez zena; ez zen pilotaria, beste kirol

batekoa zen. Ba, ni erdaraz txarra, eta hura hamar aldiz okerragoa,

baina ez zidan euskaraz hitz bat bera ere egiten, ezta bat bera ere!,

nahiz eta berari euskaraz egin. Eta behin hitz egin genuen horretaz

eta: "Zergatik egiten duk erabat erderaz, erabat erderaz?" Eta harek esan

zuen familian ez zekitela hitz bat erdaraz, eta behin bildu familikoak

eta esan zutela "hemendik irtenda ezingo gara konpondu erderaz jakin gabe;

eta hemendik aurrera hitz egin behar dugu erabat erderaz". Eta hark ez zuen

egiten hitzik euskaraz; dena erdaraz, eta etxean ere dena erdaraz. Eta

zen entzutekoa: ni erdaraz desastrea naiz, baina hark egiten zuen as-

koz okerrago, baina ez zuen hitz bat egiten euskaraz, eta hori konple-

xu batengatik da azkenean. 

Badira beste batzuk etxetik dakitenak, baina egiten ez dutenak. Eta

telebistarako edo irratirako hitz egin behar izaten dutenetan, nabari-

tzen zaie euskaldunak direla, euskara etxekoa edo herrikoa dutela,

baina motelduta daukatela hizkera, kosta egiten zaiela, trabatu bezela-

edo egiten direla; euskaraz egiten ez dutelako da hori. Zergatik ote da

horrela? Faktore asko dira nonbait euskaratik erdarara pasatzeko: jen-

de gehiagok ulertzen duelako erdaraz, norberak baserritar edo "kaxe-

ro" sentitzen duelako bere burua euskaraz eginda edo... 

Badira edo bagara etxetik euskaldunak garenok eta euskaraz egiten

dugunok ere; gehienak, noski. Baita euskara etxean edo lagunartean

ikasi ez dutenak, baina ikastoletan ikasi dutenak eta beren kabuz saia-

tu direnak eta inolako arazorik ez dutenak ondo egiteko eta hitz egi-

ten dutenak.... Denetik dago gure artean.
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Juanek badaukate barrungo zera hori "ño!, nik ikasi nahi diat!", baina

gauza batengatik edo beste batengatik ezin izan dute. Barruan falta

hori sentitzen du Irujok.... Nahi bai... Juani (Irujori), ez zaio ezer in-

portarik ez badu ulertzen ere –eta asko ulertzen du–, bere aldame-

nean euskaraz aritzea; aldrebes, nik badakit poztu egiten dela euska-

raz aritzen bagara eta Patxi ere bai, eta ez lukete onartuko euskaldu-

nok euskaraz ari garela berengatik erdarara pasatzea euskaraz ari ga-

renon artean. 

Botileroak bere pilotariari –biak euskaldunak izanda– aholkuak

erdaraz ematen ere entzunak izango zarete. Hori ere gertatzen da.

Biak euskaldunak, baina erdaraz. Behin baino gehiagotan ikusi eta en-

tzungo zenuten telebistan. Hor dago ba!

Frontoietako publikoarekin. Euskal Herritik aparteko frontoie-

tan jokatu dugunean ez dugu inolako arazorik izan geure artean eus-

karaz jardunda. Partidan ari garela, geure artean "utzi", "neu", "bai"...

eta horrelakoak esaten ditugu, baina ez dute istilurik edo kexarik sor-

tzen. Pasadizo bat kontatuko dut:

"Horrelako frontoi batean –aspalditxoan izan behar zuen– partida

ikusten jende asko eta tartean bi euskaldun. Eta jokatzen ari ziren pi-

lotarietako batek min hartu-edo eta aldageletara joan omen zen, eta ez

ateratzen eta ez ateratzen..., eta euskaldunetako batek oihu egin omen

zuen "Bueno! Ya está bien. Que salgan los que tengan que salgar!", eta alda-

meneko lagunak: "Bien mintzao, Joxe Mari!"

Lehengo pilotariek ere bazekiten gaztelaniaz egiten deiadarrak

kantxa barruan "tuya" eta "mía" eta "voy" eta... Hori ere automatikoki

ateratzen zaizu: aldageletan euskaraz aritu bazara lagunarekin, kan-

txan euskaraz egingo dituzu oihuak, pilota eskatzeko "neu" edo lagu-

nak jo dezan "heuk" edo "zeuk" eta horrelakoak. Horrelakoengatik ez

dugu izan sekula arazorik ikusle erdaldunekin.
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Gure herrikoekin, Oñatzekin-eta, nola egingo dugu ba? Euska-

raz, jakina.

Leitzatik hurreko herrietakoekin, Aimar-eta horiekin euskaraz.

Baita gipuzkoarrekin ere, Amezketako Saralegirekin eta horie-

kin ere.

Iparraldeko Xalarekin euskaraz, Xebaxekin dena euskaraz.

Iruñe aldeko Beroizekin-eta, adibidez, ni automatikoki erderaz

hasten naiz, eta ohartzen naizenean euskaraz hitz egiten diet; berek

beren artean erdaraz egiteko joera dute eta niri erdera ateratzen zait

hasieran haiekin. Beroizen eta Idoateren lehenengo hizkuntza –lagu-

nartekoa eta familiakoa–, erdara da; ez euskara; biak ikastolakoak di-

ra. Paskualek eta Eulatek ere ikasia dute. Lizarra aldekoak dira horiek.

Paskualek oso ondo egiten du; Idoatek ere bai eta oso etorri handikoa

da. Nik lehen esan dudana: erdaldunekin erdarara pasatzen naiz, bai-

na Eulate-eta horiekin erdaraz hasi eta, ohartzean, euskarara pasatzen

naiz; berak ere erdaraz hasi eta euskarara pasatzen dira. Erdara nor-

mala da berentzat eta naturala da komodidadera jotzea, errezera jo-

tzea. Idoaterekin askoz ere gehiago euskaraz; oso arina du euskara;

Beroiz urduriago jartzen da, esan nahi duena azkarrago esan nahian.

Baina ahaleginak egin dituzte eta euskaraz egin nahi izaten dute eta

berei ere euskaraz egitea. Eta normala da, ikasteko lan egin dute-eta.

Baina Aimarrekin eta Apezetxearekin nik ezin dut bestela egin.

Apezetxearekin ni erdaraz? Ez dut imajinatzen horrelakorik. Nola

egingo dugu guk erdaraz? Eta horiekin bezela Amezketako Saralegire-

kin, berdin-berdin... edo Oñatzekin... 

Bizkaitarrekin, esate baterako Pablito Berasaluzerekin, bietara,

euskaraz eta erdaraz. 

Eta  euskaraz  ez  dak i tenekin?

Adibidez Irujok ez daki euskaraz hitz egiten. Maite du euskara, oso

euskarazalea da eta ibili da eskoletan, baina pazientzia behar da ikas-

teko eta horrek ez du! Patxi Eugi ere antzekoa da. Baina Patxik eta



Egunkariek ere, nire ustean, badute beren politika edo jokabidea.

Ez ditut zehatz erreparatzen, baina uste dut esan dezakedala Bilboko

egunkari batek eta Errioxakoek pilotari batzuen kontu txarrik ez du-

tela idazten, beti goian jartzen dituztela edo salbatu behintzat bai. 

Kazetar ien  in formazioe ta t ik  apar te  badi ra  bes te  kontu

batzuk  e re

Esan egin didate, eta nik entzun, aurten Xebaxtian Gonzalezi ger-

tatu zaiona edo egin diotena penagarria izan dela. Nik benetan senti-

tu dut Xebaxena. Baina kasu hori txapelketa hasieratik zegoen jasoa

eta erabakia araudian.

Eta ikusle batzuek esan ere esan didate gogo gutxi erakutsi duela

Xebaxtianek azken partiduetan. Pilotariak dena eman behar duela

partiduan, ondo edo gaizki jokatu arren, ahal duen guztia eman

behintzat. Hori beste pilotari batzuez ere entzun dut.

Zer esango dut ba nik? Harrigarria da batzuetan gertatzen dena.

Pilotariak lesioa izan duela edo joku-aldi txarra izan duela edo... ,

konfiantzarik gabe badago, ematen du gogorik gabe ari dela, "hau go-

gorik gabe ari duk". Eta barrua irakiten, gose eta gogoarekin, baina ezin

erreazionatuz; ez haserretu pilota galtzen baduzu, tanto eginda ez

poztu eta ez ezer. Xebaxtiani hori pasa zaio. Horrenbeste egin nahi

eta ezer egin ezinik gelditu. Hori pasatzen da deportean askotan. Pi-

lotaria ateratzen da frontoira dituenak eta ez dituenak ematera eta al-

ferrik. Futbolistei ere gauza bera: aste guztian buruari bueltak ematen

gauza berari, momentua ailegatu eta ezin. 

Pi lo tak  e ta  jokoa  ( lehen  e ta  o ra in)

Nire ustez pilotak duen trabarik, zamarik edo desgraziarik handie-

netako bat da beti lehengoari begira egotea, beti lehengoari begira!

Lehengo pilotarien artean denetik dago, errespetu handiz hitz egiten

dizutenak ere bai, baina baita bestelakoak ere.
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Komunikabideekiko  har r emanak

Lehenago edo geroxeago kazetariak galderak egiten hasiko zaizki-

zu. Niri euskaraz egin didatenean elkarrizketa ez dut bildurrik pasa

izan. Erdaraz egin didatenean, bai, pixkat ibili arte. Gero ohitu egiten

zara eta ondo.

Kazetariek lan handia egin dute azken urte hauetan kiroletako

hitz berriak sortzen edo egokitzen eta kiroletako hizkera berria zabal-

tzen. Esate baterako, lehen kanpo futbola esaten zen eta orain futbol-ze-

laia. Euskal hitz berriak sortu dituzte, hitz piloa ekarri dute euskarara.

Orain berrogei urte ez zen euskal kazetaritzarik. Erdaraz idazten

ziren kiroletako gorabeherak, baita pilota-partiduetakoak eta estropa-

detakoak ere, eta aizkolarienak-eta, harri-jasotzaileenak-eta... Atera

kontuak! Orduko egunkarietan euskaraz ere kontatzen ziren aizkola-

rien edo harri-jasotzaileen apustu handien berriak, baina artikulu gu-

txi batzuetan. Eta irratian ere zer? Oso gutxi.

Guk ez dugu ezagutu zuzenean orain hogeita hamar urteko euska-

razko kazetaritza. Horretan hasi zirenek lan handia egin dute ordutik

hona: Pedro Mari Goikoetxeak, Arritxu Iribarrek, Iñaki Elortzak eta

beste batzuek, ezin denak aipatu. Baita geroagoko kazetari berriek

ere, gazteagoak noski. 

Zer tratu ematen diguten kazetariek? Orokorrean ona. Gurean

ez da irakurtzen edo entzuten futbolean bezalako konturik. Futbolean

entrenatzailearen aurka edo jokalari jakin baten aurka modu txarrean

ere jarduten dute kazetari batzuek. Pilotan ez da horrela. Hala ere, be-

ti dago bakarren bat zirikan ibiltzea gustuko duena. Gaizki jokatzen

baduzu, gaizki. Ondo jokatzen baduzu, "bai, baina"-ka betiere; beti al-

de txarra markatzen. Eta horrek erre egiten du, min ematen du. Nor-

mala ere bada kazetariak pilotari bat gustuko izatea eta beste bat ez

hain gustuko. Baina beti akatsak nabarmendu beharra ere...! Norma-

lean ez dira horrelakoak. Eta lehen esan dudana, orokorrean tratu ona

ematen digute.
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Eta lehengo pilotariek euren sasoikoa mitifikatuta daukate askok, sa-
soi hartan geratu dira. 

Geuri ere, gazteago garenoi, ez ote zaigu horrelakorik gertatzen
hasi! Nire adineko profesional batekin gazteak ikusten ari ginen ba-
tean, oraintsu, esan zigun: "Lehengo batean jubenilen partidu bat ikusi

nuen. Gure aldean gutxi jokatzen dute, guk askoz gehiago jokatzen genuen ju-

beniletan". Eta ez da egia. Gaur eguneko jubenilek ikaragarri jokatzen
dute; guri iruditzen zaigu jubeniletan ginela Retegi IIa eta... Baina ez
da horrela. Norberaren adin oneko kontuak dauzkagu ondo sartuta
barnean eta gogoan.

Bizimodua asko aldatu da –janariak, jantziak, etxeak...– eta bizi-
moduak eragina du kirolean ere, kasu askotan onerako, ez beti. Nik
ere uste dut lehengo jendea zailduagoa zela, latzagoak zirela, bizitzak
hala eskatuta. 

Baina hemen ez dugu sortuko eztabaidarik horri buruz, hori beste
ipuin bat da-eta. 
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Anekdota bat: pilotari izandako batek esan izan dit "izan ere,

lehengo pilotak askoz ere astunagoak ziren, askoz ere..., askoz ere gehiago jo-

katzen zen pilotan lehenago! Orain ez da zeratzen..." Eta dena horrela da. 

Kritiko batzuek ere gauza bera esaten dute, pilotak astuna izan

behar duela, azpitik emanda ateratzen dena... –"exijentea" da hitza–,

oraingoek goma asko dutela, oso errazak direla mugitzeko eta horre-

lakoak. Eta jarri bideo bat, kritika egiten duen pilotari horren pilotak

ikusi eta kristoren botea egiten zuten, frontisetik asko ateratzen zi-

ren... Esaten duen hori ez da egia.

Beste pilotari batek  –segundan jokatua, pilotari ona, bikaina be-

ra–, ba, hark ere "gure garaian harrapatu bagenitu zuek erabiltzen dituzuen

pilotak, nik neuk ez dakit, baina pilotari batzuek boterik egin gabe botako zu-

ten errebotera".

Esaten zuen lehenago zortzira arrimatu pilota eta atzelariak ezi-

nezkoa zuela pilota hura kentzea; eta ekarrita, aurrelariak 1ean edo

2an hartzen bazuen, bukatu egiten zuela, angelua bikain hartu eta tan-

to. Atzetik ezin zen kendu eta aurrelariak harrapatzen bazuen, bukatu

egiten zuen tantoa. Eta segi hizketan eta, gaur egun ikusleak aspertu

egiten direla 600 pilotakada baino gehiagoko partiduetan eta lehen,

berriz, milatik gorakoak zirela asko.

Hori entzunda ez nuen aguantatzen. Ea: ikaragarrizko jotzaileak

ziren, atzetik –zortzitik– ezin zuen atzelariak pilota kendu, aurrela-

riak pilota hartzen bazuen errematatu egiten zuen eta, gainera, mila

pilotakada baino gehiagoko partiduak ziren... Hor non edo non bada-

go failoa!

Bada jendea esaten duena oraingo pilota-jokua lehengoa baino kali-

tate handiagokoa dela, pilotariak askoz hobeto prestatuta gaudela, as-

koz medio hobeak ditugula eta abar. Ni komentzituta nago lehengo pi-

lotari onenak gaurko baliabideak-eta edukita, oraingo pilotari onenen

artean ibiliko zirela, eta gaurko onenak ere lehengo onenen artean.

Gauza asko aldatu dira, bai: pilota, frontoietako lurra, oinetakoak.

Lehengo lurrean ezin zen irrist egiten ibili. Materialean askoz aukera

zabalagoa dago; badaude, bai, pelota exijenteak ere. Sasoian sasoikoa.
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