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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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3.- Dinozunez, erdi mailetan bada ikasteko gogoa eta ez goi

mailetan. Diru aldetik bizitza konponduta eukitea izango da

arrazoia?

Dirua bera baino, nik uste, beste gauza bat: kirolariok daukagu

gainerako pertsona askogaz alderatuta gauza on bat, egiten dogula

gustetan jakuna. Orduan, gaztetatik lortzen badozu egitea gura do -

zuna,  dirua eta prestigio bidea zabaldu, pentsetan dot ados zagozala

zeure buruagaz ze, esan dodan legez, gustetan jatzuna egiten dozu.

Ganera, kobrau horregaitik.

Edozeinek be eukiko baleu argi, esate baterako, irakasle izan gura

dauela eta ikasi egin behar dauela karrerea eta amaitu orduko

beharrean hasten bada, seguru asko ez dau eukiko gehiago ikasteko

gogorik, lortu dauelako bere ametsa errealidade bihurtzea.  Goi

mailako kirolari asko, orduan, ikasketa barik dagoz asetuta. Zentzu

baten normaltzat hartzen dot.

4.- Asetuta dinozu, nahiz eta hutsune hadiak izan kultura

aldetik-eta?

Berez, badago gabezia handia ze, askok ez dabe hori baino eza -

gutzen eta bizitza beste gauza asko be bada.

5.- Historia ikasteko gogoa noz eta nork eraginda sortu jatzun?

Apurtxu bat kasualidadea izan zan. Nik gura neban IVEF/SHEE

ikasi, baina institutuko azken urtea kaskarra izan zan. Notengaitik eta

abar ezin izan neban urte horretan, behintzat, ikasteko aukerarik

izan. Beste aukera bat zan kirol-magisteritza ikastea eta horretarako

baneukan nota, baina selektibidadea irailean gainditu nebanez,

unibertsidade publikoan ez egoan tokirik. Orduan, aukera bi neu -

kazan, edo urte guztia emon nota hori igon nahian edo beste gauza

bat ikasi. Kontua da, institutuko azken urtean historia garaikidea ikasi

genduala eta hortik sortu jatan historiarako zaletasuna. Historiako

irakaslearen hurbiltasunak-eta sortu eustien har hori.
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10.- Hainbesteko garrantzia dauka entrenatzaileak?

Zoritxarrez bai. Asko baldintzatzen dabelako norberaren egoera

mentala pertsona batek hartzen dituan erabakiek. Kirol indibi dua -

letan, ostera, entrenatzaileak badauka garrantzia, baina zeure esku

geratzen dira erabagiak. Taldeko kirolean, arduraduna beste bat da

eta zu bihurtzen zaitu parte-hartzaile. Baina parte hartzen ez do zu -

nean, frustrazinoak etortzen dira. Ezkorragoa edo baikorragoa izan

daiteke egoera, baina beti beste baten erabagiaren menpe.

11.- Zeintzuk dirala esango geunke burruka librearen alde

positiboak eta negatiboak?

Oso kirol konpletua dala fisikoki nahiz mentalki. Trebetasun

itzelak hartzen dozuz. Eten barik daukazuz erronkak eta neurri baten

bizitzarako be prestatzen zaitu; bizitzan legez eroaten ikasi behar

dozu porrotak nahiz arrakastak. Zentzu baten, orduan, eskarmentua

askoz lehenago hartzen dozu.

Alde txarren artean, nik oso txarto eroaten neban pisuaren kon -

tua. Elikaduran-eta oso kontu handiz ibili behar izaten genduan txiki-

txikitatik.

12.- Gaur egun ez ete dira galtzen neska-mutil asko gau pa sen -

gai tik-eta, diziplinaren menpe jardun gura ez dabelako?

Bai galtzen dira, baina gaupasez ganera, beharrezko da kontuan

hartzea jarduera fisikoak eta kirolak daukiezan alde negatibo batzuk

ze, horreek be aurrera ez egitera bultzatzen ditu. Esate baterako,

gazte denporan bide bat jorratu gura dozu futbolean eta horretarako

egiten dozu sakrifizioa. Gero, baina, lesino bat dala medio edo

entrenatzaile batek erabagi dauelako, beste bat ipintzen dabe zure

ordez. Azken baten, beste era bateko faktoreak agertzen dira zuk bide

horretan ez jarraitzeko.
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6.- Futbola bakarrik ala kirola era zabalean hartuta?

Nire kasuan, kirola orokorrean. Pilo bat gustau izan jat kirola.
Adibide ona aste buruak izaten ziran; niretzako egunik onenak. Kirol
emankizunik gehienak orduantxe antolatzen diralako. Beti nengoen
kirolari jarraipena egiten.

Beste alde batetik, futbola be txikitatik asko gustau izan jat.
Eskolan eta kalean praktikau izan dot ze, hamalau urtera arte ez naz
egon inongo taldetan federatuta.

7.- Baina burrukan be zu Espainiako txapeldun izan zinan ka -

de teetan.

Bai, hiru bider. Bat izan zan Madrilen; hurrengoa Murcian eta
hiru garrena Granadan.

8.- Sasoi hartan nor izan zenduan irakasle Otxandion?

Felix Oreitia gasteiztarra. Epaile lanak egiten zituan burruka eta
sambo federakuntzan eta etorri zan Otxandiora klase emotera, bai
burrukakoak baita gimnasiakoak be. Borrokakoak kriston arrakasta
euki eban. Hor neska-mutil piloa sartu ginan, hirurogei inguru; euren
artean, neure anaiak eta Maider Unda. Lehiaketetan, Maider Unda eta
neu ez eze neure anaia biak be izan ziran Espainiako txapeldun; beste
gazte bat be bai: David Cubero. Sei Espainiako txapeldun eukitea
Otxandion handia da

9.- Kirola eta lehiaketa derrigorrean batera joan beharrekoak dira?

Nik esango neuke baietz. Dana dala, jarduera fisikoa eta kirola
desbardindu egiten dira entziklopedietan-eta. Jarduera fisikoak
heziketarekin dauka harreman gehiago.

Edozelan be, helburua kirolean goi mailara heltzea da, baina maila
horretan dana ez da ona; alde txarrak be badaukaz. Esate baterako,
kirol profesionala oso basatia da, gordina. Lesionatzen bazara,
merkantzia hutsa izatera pasatzen zara. Oso denpora laburrean
balorazino altua izatetik oso bajua izatera pasau zeintekez. Dana
aldatzen da oso azkar. Ondo bazagoz, jente piloa daukazu inguruan,
baina txarto bazoaz, ahaztu egiten dira.
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17.- 2004an ITZARRI CONSULTING sortu zenduen. Zeintzuk

dira oinarrizko motibazinoak enpresa hori sortzeko?

Oinarrizko motibazinoa, konbentzimentua da. Konbentziduta

egotea horrek urtengo dauela. Nire kasuan, ganera, apur bat kontra -

esan korra da ze, nik ez nekian enpresek zelan funtzionatzen eben be.

Aitak emon eutsan enpreseari teorikoki edukina; berak transmititzen

eban indarragaitik sartu nintzan horretan. Halandaze, pertsona  ho -

rren gan neukan konfiantza. Uste neban autogestinoaren bidean

zerbait polita egin geinkeala.

18.- Enpresea zeuek pentsauko bidetik doala esateko moduan

zara?

“Pertsonak eraldatzen” da gure leloa eta lortuz goaz, ez bakarrik

enpresaren proiektua bideragarri eginez, baita diruaz ganera geure

lelo horri fidelak izanik be.
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13.- Zeintzuk lirateke futbolaren alde positiboak eta negati -

boak?

Positiboena lehen esanekoa, futbola gustetan bajatzu, egiten dozu

gustetan jatzuna. Modu ezbardinetan praktikatu ahal dozu:

arrakastaren bidetik praktiketan badozu eta gero lortu, argi dago hor

errekonozimendu sozial handia dagoala eta hori bai harremanetarako

bai autoestimarako oso baliagarria da. Ekonomiaren aldetik be ase tu -

ko zaitu. Athleticen jokatzea ametsa izan da niretzat. Horre tara ko

egin izan dot ahalegina. Txiki-txikitatik joaten nintzan San Mamesera.

14.- Harmailetako futbol zaleen artean izango dira kirol mota

horretan porrot egineko asko be. Ezta?

Seguru antzean asko. Zaletuak miresten dau hainbeste futbolaria,

bere ordezkaritzat hartzen dauelako. Futbolak daukan xarmarik han -

die netarikoa hori da. Nahiz eta futbola jente askok praktikatu, ez da

hain erreza trebea izatea ze, futbola hankekin egiten da eta ez

deuskue irakatsi hankekin trebea izaten. Orduan, seguru asko, jente

askok jarraituko deutso futbolari, berari gustau izan jakolako

horretan tre bea izatea eta ez dau lortu. Halanda guzti, neurri baten

identifikau egiten da futbolarekin

15.- Zuk zeuk, azken baten, zer gurago burruka ala futbola?

Hamalau urte nituala erabagi behar izan neban futbola ala

burruka. Orduan burruka egin gura neban, baina ahalegin konpe -

titiboak eraginda, sen horrek bultzatuta, futbola aukeratu behar izan

neban. Nahiko trebea izan arren burrukan, ez neukan egunero

entrenatzeko aukerarik. Europako txapelketa baten be egon nintzan

burrukan eta ikusi neban hor egon ahal nintzala, baina, zoritxarrez ez

neukan baliabiderik. Futbolean, ostera, beste poloan aurkitzen dan

kirolean, bai.

16.- Zer dala-eta dago futbola beste poloan?

Seguru asko diruagaitik; dirua eta jentearen xarma. Jentea prest

dago dirua ipintzeko futbola ikusteagaitik.
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22.- Ordutegiaz eta soldataz ganera badago motibazinorik

beharginarentzat?

Soldata eta ordutegia inportanteak dira, baina behin hori erakunde

batek bermatzen deutsunean, motibazinoak beste era batekoak izaten

dira. Esate baterako: ardura gehiago eukitea; zure lana gustuko bihur -

tzea; besteak ikustea zu pertsona inportantea zarala...

23.- Euskara kirolean sustatzea ITZARRIren lehentasunetan

dago. Zer egin dozue gaur arte?

Orain hiru urte hasi ginan kirol esparruan euskara sustatu nahirik.

Hasieran sentsibilitate saioekin abiatu ginan, batez be, kirol en tre -

namenduak euskaraz egiten: arraunean, txirrindularitzan, futbolean.

Baita eskoletan berbaldiak emoten be, gazteek ikusi dagien izena

daukien kirolariek zelan egiten daben euskaraz normaltasun osoz.

Gero pasau ginan, batez be, futbolean lan egitera, kirol entre na -

tzai leei euskarazko formakuntza eskainiz. Txorierrin eta Duran gal -

dean egin dogu behar pilo bat. Beste urrats bat emon gen duan forma -

kun tza homologatuaren bidetik. Horretarako lagun izan ditugu:

Bizkaiko Federakuntza, Foru Aldundia, Txorierriko Totoan eta hain -

bat per tsona. Lortu dogu 2012an, lehen aldiz futbolaren historian,

lehenengo mailako entrenatzaile titulua euskaraz eskaintzea. Lan egin

behar izan dogu materialak prestatzen-eta. Aurten bigarren maila be

eskainiko dogu. Izatez, guztira hiru maila dira.

Badira beste erronka batzuk, batez be, Txorierrin eta Duran gal -

dean. Proiektua aurreratuta dago eta ez dogu behar egingo futbolean

bakarrik, baizik beste kirol batzutan be bai, batez be saski-baloian.

Materiala sortuko dogu; jarraipena egingo deutsagu...

24.- Zeintzuk dira erronka barriak?

Titulazino homologatuetan lortzea normaltasun bat, behintzat

futbolean. Bai Bizkaian eta baita beste herrialdeetan be euskaraz

jokatzea. Ganera, KIROLENErekin1 hitzarmena sinatu gura dogu,

eskaintzen dituan titulazinoak euskaraz eskaini dagizan; futbolean,
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19.- Lortzen da pertsonak motibatzea?

Askotariko esparruetan egiten dogu lan, bai enpresetan, kirol

erakundeetan, gizarte erakundeetan; profesional independienteakaz...

Aurten Herri Torrontegirekin lortu doguna da adibide bat. Horre gai -

tik emon deutsagu saria.

20.- ITZARRI enpresak egiten dauen lanak badauka antzik

c o a c h i n g -arekin?

Geuk be coaching-ak legez norberaren ezagutzatik abiatzen dogu

lana. Pertsona bakoitzaren gaitasunak eta gabeziak zehazten ditugu.

Beraz, ez da erreza izaten jakitea zergatik garen garen modukoak.

Behar bada, errezagoa da identifikatzea zeintzuk diran gure gai ta -

sunak edo birtudeak, baita gabeziak be, nahiz eta honeek estal tzen

ahalegindu. Dana dala,  hori lortzen dogunean, nor tasu naren hobe -

kun tza hori helburu profesionaletara bideratzen dogu. Gure meto do -

logiaren eta coaching-aren arteko desbardintasun bat da, gure meto -

dologian ikertu doguna neurtu egiten dogula eta coaching-ean ez da

neurtzen.

21.- Zer da lortu dozuena?

Kirolari profesionala izatetik, zeozelan esateko lainoetan

bizitzetik, errealitate arruntera etortean, ezusteko handia hartzen da.

Bera, motor lasterketa itzita negozio baten sartu da, motorretako

produktuekin lotura daukan baten, baina ez ekian kudeatzen enpresa

bat, bera izan dalako mimatuena kirol munduan. Guk lagundu egin

deutsagu eta emaitzak oso onak izan dira. Oso pozik dago. Hori lortu

dogu GOOD JOB deitzen deutsagun zerbitzuaren bitartez. Zerbitzu

honek helburu bi daukaz: garapen pertsonala eta profesionala. Hel -

buru biak lortu ditu gure laguntzari esker eta gure leloagaz bat egiten

dauenez, “Pertsonak eraldatzen” saria emon deutsagu.
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kirola, eurek be erdaraz ikasi dabe-eta. Beraz, gaztetxoekin diharduen
monitoreek borondatea izanda be, ez dabe faltako oztoporik. 

Ondorioz, kirol munduan dihardugun pertsonok gara gaztetxoen
entrenatzaile direnei lagundu behar deutsegunak, euskararekin eta
kirolarekin hartu-emona daben administrazioetatik hasita, alkarte eta
klub esanguratsu nahiz apalagoen babesarekin jarraituz, entrenatzaile
eskola ofizial eta ez ofizialen konpromisoarekin, kirolarekin
harreman duten enpresen lanarekin, euskara elkarteen onespenarekin
eta oro har kirola nahiz euskara maite daben pertsona guztien inpli -
ka zinoa rekin. Ondo behar eginda, eskolak berak lortu ez dauena lortu
daiteke, euskararen erabilera gizarteratzea eta normalizazinorako
itzelezko urratsa emotea.  

Esan doguna praktikara eroateko, gogotsu jardun izan dogu
euskararekin eta kirolarekin harremana dogun pertsona batzuk.
Honenbestek euskararekin dabe lotura gehiago, beste batzuk
kirolarekin soilik eta gehienak bi esparruekin. Baina barru-barruan
helburu berbera eta antzeko estrategia konpartidu dogu, hau da,
kirolaren bitartez euskara sustatzea. 

KIROLENE:  hezkuntzako entea da eta eskumena dauka tituluak emoteko.

LERTXUNDI J.: Ideia batzuk krisi madarikatu hau gainditzeko. Zamudion,

2012ko irailean.
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behintzat, lehen mailako titulua euskaraz eskaini dagian. Hori da

erronka polit bat.

Gero, formakuntza ez-homologatuaren barruan, eskualde gehia go -

ra zabaltzea eskaintza. Hori be erronka barria da. Lortu dogu Sope lan

emotea; Arrankudiagan, Orozkon, Ugaon; artekoak ahaztu ba rik, hau

da, Txorierri eta Durangaldea. Honetan biotan beste kirol batzuetara

be pasauko gara. Azken baten, kirola -guri dirua emoten deuskun

arren- zoritxarrez oraindik erdalduna da eta lan handia dago egiteko.

25.- I d e i a  b a t z u k  k r i s i  m a d a r i k a t u  h a u  g a i n d i t z e k o 2 liburuan -

Jabier Lertxundik idatzian, baina zeuk be parte hartzen do -

zunean- esaten da: “Euskara emoziozko motiba zioen gatik

erabiltzen dugu, eta arrazoi praktikoengatik uzten diogu

erabiltzeari, praktikan beste hizkuntza batzuk hobeto men -

peratzen ditugulako”. Hori holan bada, zer bide hartu

dozue ITZARRIkoek egoera zuzentzeko?

Oraindik eskolan dagozan gazteakaz sasoiz gabiltz euskararen

erabilerarako ohiturak sortzeko.  Horretarako, kirola esparru egokia

izan daiteke. Kontuan hartu behar dogu eskolan dabilzan gazteek

denpora asko emoten dabela kirola egiten, lehentasunetarikoa dala

euren bizitzan. Beraz, kirolean aurretik dabilzan pertsonengan

eragitea lortzen badogu, gazteak kirolarekin eta euskararekin gozau

dagien aukera handiak sortuko dira.

Izan be, eskolan derrigortasuna-euskara binomioa agertzen dan le -

gez, kirolean aisialdia-euskara lotzen da, hau da, eskolara de rrigortuta

doaz gazteak baina kirola egitera gura dabelako joaten dira. Eta

badakigu borondateak edozein gauza aldatu leikela. Hori holan,

monitore eta entrenatzaileen borondateak itzartu beharra dago, sen -

tsibilizatze lanak egin  behar dira. Halan be, ez da nahiko ze,  sen tsi -

bilizazinoaz ganera, formakuntza be behar dabe, bai teorikoa eta

baita praktikoa be. Oraindik, kirola oso esparru erdalduna da, kiro -

leko irakaskuntzak erdaraz jaso ditugu ia danok. Nahiz entrenatzaile

homologatuek nahiz ez homologatuek erdaraz irakatsi deuskue
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