
Maider Unda kirolari  ol inpikoa

Alkarrizketa grabatua 

Juan Luis Goikoetxea Arrieta

Aramaioko Oleta auzoan bizi da Maider Unda Gonzalez de Audi-

cana. Txikitan hasi zan Otxandion kirola egiten. Besterik ez egoanez,

sambo egin eban hasieratan. Hortik, burruka librera pasau zan. Ha -

rrezkero, garaipen asko eta handiak lortu ditu. Horreen artean,

2001ean Mediterraneoko Jokoetan brontzea; 2007ko Mundu Txapel-

ketan bosgarren postua; 2008an Beijingeko Joko Olinpikoetan bosga-

rren geratu zan; 2009ko Munduko Txapelketan brontzea eta urte

bereko Espainiako Txapelketan urrea. 2010eko Dave Schultz nazi-

noarteko burruka txapelketan –Colorado Springs, AEBetan– 4. pos-

tua. Ikasketetan, ostera, elektronika egin eban. Hortik gora,  2009ko

abenduaren 20an Aramaioko Alaba Kuttun izendatu ebela be autortu

behar da. Zelan ez? 

Une honetan -2013-03-06an- 2012ko Joko Olinpikoetako zidarra

idunean jantzi ebanetik, Maider Unda alkarrizketarik alkarrizketara

dabil, dominaren olatuaren ganean. Guk Otxandioko Huri Barrena

jatetxera jo dogu birritekoz beragaz berba egiteko. Ostean, ahozko

testua idatzira aldatu dogu.

–Londreseko zure negar malkoek euskaldunak ez eze munduko

kirolari asko poztu zituen.

–Bai halan da. Bozgorailuetatik norberaren izena irabazleen artean

entzuten danean, barruak dar-dar egiten dau. Zelango poza hainbes-

te kostau jatan domina lortukeran!
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(26) Bi urte eskas lehenago, Uriona eta beste askorekin burrukan Lasarte-Donostiako munduko txapel-
keta Rudi Altig germaniarrari irabazi zion berbera.

(27) Tom Simpson britainiarrak Mont Ventoux lehorrean eman zuen  azken hatsa, Avignonetik hur, ez
Pirinioetako Aubisque mendatean Atxagaren poemak eta Laboaren kantak dioten bezala.

(28) Lan Kide Aurrezkiak lasterketa askotara eramaten zuen furgonetaren bozgorailutik entzun zituz-
ten ikusle askok soinu txikerraren aireak lehenengo bider.

(29) Anaia bizkaitar batzuk, guztiak profesional izandakoak: Marcelino eta Remigio Loroño, Federico
eta Arturo Ezkerra, Cipri eta Julian  Agirrezabal, Cosme eta Anton Barrutia, Julio, Jesus, Car-
melo eta Roberto Morales, Ismael eta Marino Lejarreta, Julian eta Ruben Gorospe, Jon eta Jose
Angel Urien, Eduardo eta Juan Carlos Gonzalez Salvador, Mikel eta Juan Antonio Zarrabeitia,
Javier eta Ricardo Otxoa, Aitor eta Josu Silloniz edo Igor eta Eider Merino gazteak, Bizkaiko lehen
neba-arreba profesionalak.

(30) Berrizen karrerista profesional gehiago izan dira: Ismael Lejarreta -Marinoren anaia- edo Juan
Mari eta Jose Luis Uribezubia lehengusuak, beste batzuen artean. Familiaren garrantzia berriro ere.  

(31) Marino Lejarretaren biografia: “Marino Lejarreta, hamalau ahaleginetako poza” Ramon Etxeza-
rreta-Arritxu Iribar, Elkar-Ciclismo a Fondo Ed. Dorleta S.A., Bilbao 1992.

(32) Xabier Usabiagak telebistan ”morroi lana” hamaika bider esan arren, oraindik “gregario” esaten
jarraitzen dugu euskaldun alfabetatuok zein eskolagabeok.

(33) Aste Santuko prozesioek Bilboko erdigunean sortzen dituzten orduetako trafiko etenak, antza, ez

dira inorentzako oztopo. 
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–Zergaitik dinozu hori?

–Zuk entrenatzen dozu horretarako; zu mogitzen zara horretara-

ko. Zure helburu bakarra hori da. Azken finean, zure mogitzeko

gogoa hori da.

–Hori Maider txikerretatik hasten da?

–Ez, ni hasi nintzanean ez zan olinpikoa; 2004an hasi zan izaten

olinpikoa nesken burruka. Orduan nire ilusinoa ez zan norbait izatea,

ospetsu izatea; nire asmoa zan ondo pasatzea, lagunekin egotea...

–Zuk lortu dozu oso pertsona gitxik lortzen dabena.

–Bai, badakit.

–Behin honezkero badakizu zer lortu dozun?

–Bai! Batez be nire ingurukoek, nire entrenatzaileak sarritan esa-

ten deustalako: “¿Tú no sabes lo que has conseguido, verdad?
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–Une honetan zer egoeratan aurkitzen da zure kirola?

–Ni “kirolarixa” naz eta kirola dot gustuko, halandaze, jarraitzea

espero dot.

–Geroan be sartuko da burruka librea olinpiadetan?

–Aldaketa izatekotan 2020rako da. Proposau dabe 2020rako atara-

tzea olinpiadetatik, baina nik uste dot hor gauza asko dagozala. Orain

ja nazinoarteko federazinoko presidenteak dimitidu egin dau. Hor

gauza ilun asko egoan. 

–Zer arrazoi izan da orduan burruka librea jokoetatik kanpo

laga gura izateko?

–Nik uste dot hor izan dirala euren arteko desadostasunak; COIk

proposau dau kategoriak kentzea. Nesketan dagoz lau pisu eta muti-

letan grekorromanan dagoz zazpi eta libre olinpikoetan dagoz zazpi.

Nahi dabe lau, lau eta lau ipintzea. Gure federazinoak esaten eban

pentsau be ez.

–Dana dala, hurrengo olinpiadetan egongo da?

–Bai, 2016an bai, normal. Arazoa da 2020rako. Kendu nahi dabe-

la. Olinpiada horreek antolatuko dira edo Tokion edo Estanbulen edo

Madrilen. Tokiok eta Estanbulek esan dabe, burrukatzen ez badabe,

ez dabela antolatuko. Orain geratzen dana Madrile da. Espainiako

Komite Olinpikoak ez dau emon eretxirik.

–Hori holan, zuk badiharduzu hurrengo olinpiadei begira pres-

tatzen?

–Niri neuri, berez, ez deust eragiten 72ko burruka librean, baina

domina lortu dodanean, jenteak ikusi dau kirola. Ume eta gazteak

hasi dira eta bat-batean, ja ez da olinpikoa izango eurak heldu ordu-

ko. Gurearen moduko kirolean, Amets Olinpikoa kentzea da dana

kentzea. Eske gure ilusinoa da hori “El Sueño Olímpico”.

–Zer da “Amets Olinpiko” hori?

–Barruan daukazun, mogitzen zaituan har bat. Amets Olinpiko

barik ez nintzateke izango nazana.
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–Ze fase euki izan dozuz zuk?

–Bederatzi urtekin hasi nintzan Felix Oreitia entrenatzailearekin.

Sambo -errusiar judoa praktikatzen hasi nintzan eta ostean pasau nin-

tzan burrukara. Hogei urtera arte joko bat legez izan zan. Hona

Otxandioko eskolara etorri zan gizon bat -aitatu dogun Felix- eta hasi

zan estraeskolarretan-eta irakasten. “Otxandixon” zan kirol bakarra.

Futbolean mutilak, baina neskak zer?

–Neska asko hasi zan une haretan?

–Sasoi haretan ume “guztixak”. Gero nobedadea pasau zanean,

jentea hasi zan izten, izten.

–Zergaitik itxiko eban askok?

–Motibazino falta, adina, gogorra be bazan entrenatzailea bera be

ze, entrenamendu denporan berba egiten harrapetan “bazatun”, “¡fle-

xiones!”. Orain, esate baterako, nire albokoek boxeoa egiten dabe -

guk daukagun gimnasioan Gasteizen; entrenatzen dodan lekuan sala

handi bat daukagu burruka egiteko eta alboan dago boxeoa- ba, ikus-

ten dot jente gaztea joaten dala eta paretan dala berba egiten. Arra-

tsalde pasa doaz. Otxandion, baina, pasetan bazinan “¡A hacer fle-

xiones!”.

–Zuk, behintzat, iraun egin zenduan. Zerk emon eutsun indarra?

–Nik uste dot neure nortasuna dala holangoa. Oso isila nintzan,

“lotsatixa” be bai eta han neure lekua neukan. Dana dala, kirolariak

jakin behar dau sufritzen, sakrifikatzen...

–Aurrera jarraitzeko arrazoietariko bat ez zan izango zeu senti-

tzen sinala fisikoki be indartsu?

–Bai, “baitte!”. 

–Zeure buruari ez zeuntsan esango: nik honetarako balio dot?

–Nik hori balioa gaztetan ez dot ikusi. Nik ikusi neban nire lekua han

neukala. Gustura nengoan: kirola zan eta niri kirola gustau “jata” beti.

Maider Unda kirolari olinpikoa
143

–Zeure ustez, noz konturatu zara lortu dozunaren balioaz?

–Denpora “gehixagorekin”, batez be komunikabideetan lortu

dodan lekuarekin; errekonozimentu pilo bat lortu dodalako.

–Ez dozu uste andrazkoei mesede handia egin deutsezuela?

–Orokorrean olinpiadetan ikusi dana hori izan da. Ezta? Neskek

daukagun indarra. Otxandion hasi ginan taldetik Elvira Bouza eta neu

baino ez ginan geratu eta mutilekin entrenatu behar izaten neban.

–Ikusten ez dana urte barruan, olinpiadetan ikusten da. Ados

zagoz?

–Bai, horregaitik esaten deutsut kirol bat olinpiadetatik ataratea

larria dala. Kentzen deutsazu dana.

–Zuk orain emoten dozu klaserik?

–Ez, ez daukat denporarik.

–Baina eskatzen deutsue?

–Bai, proposatu deustie, baina ezin dot. Geroan ez dakit, irakaste-

ko izan behar da pazientzia asko eta gaurko gazteekin gehiago.

–Baina beste batek, olinpiadetan egon ez danak eta dominarik

eskuratu ez dauenak, ezin euki leike zuk daukazun plus hori.

–Kirolari bezala etapa asko dagoz. Hasten zaranean, jokatzea

bakarrik gura dozu, ez dozu goi mailara iristea nahi. Bestela, frakaso

bat izango zan. Zuk, horregaitik, hasten zaranean izan behar dozu

maisu bat atsegina, entretenigarria. Nik dakidana, ostera, goi mailara

zelan iritsi da eta zelan mantendu goian, beti be, ahaztu barik segi-

duan ibili behar dozula erakusten zelan gai zaran emaitzak lortzeko. 

–Zein adinetan hasi behar da kirola egiten?

–Hasi, gazte hasi behar da, batez be, psikomotrizidadea hartzeko

ze, guk koordinazino asko behar dogu; jausten ikasi behar dogu; elas-

tizidadea be asko lantzen dogu. Nik uste horreek gaztetatik egin

behar dirala, hamar urtegaz edo lehenago.
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lotailu gurutzatua zein alboko barrukoaz aparte meniskoa be puskatu

nebanean. 

–Nork ordaintzen eban Madrileko zure egotaldia?

–Consejo Superior de Deportesek.

–Hara joan ahal izateko zuk zer meritu egin zenduan euren ustez?

–Hor federazinoak plaza batzuk izaten ditu, bertan egoteko. Zuk

eskatzen dozu bekea eta punturik gehien daukana doa.

–Nahiko da beka horretako dirua han bizitzeko?

–Dirua ez deutsue zuri emoten, bekea han egoteko da.

–Egun guztia emoten zenduan kirola lantzen?

–Ni joan nintzanean bai, baina normalean joaten da jentea bertan

dagoalako institutua. Ni, baina, hogeita hiru urtekin joan nintzan.

Besteak, bide batez, ikasketak egiten joaten dira.

–Zuk ikasketetan izan dozu jarraipenik?

–Nik hemeretzi urtera arte bakarrik ikasi neban. FP2ko elektroni-

ka daukat. Berez, ez jatan gustetan ikastea. Ikasten neban etxekoek

indar eginda. Gehien gustetan jatana elektronika zan eta hori egin

neban. Gero ez dot inoz praktikatu.

–Zure kiroleko ibilbidea orduan?

–Otxandio, Gasteiz, Madrile eta barriro Gasteizera.

–Beste Otxandioko inork iraun dau goi mailara igon arte?

–Ez! Gasteizen Koikilin anaia “txikixena” ibili zan eta Madrilen be

bai, baina gero itxi egin “zeuen”.

–Zuk Koikili noz ezagutu zenduan?

–Eskolan, Otxandiokoan. Hartu emona, ba, berak hamabost urte

izan arte burruka egin eban-eta; entrenatzailearen bidez lotura izan

dogulako.

–Zergaitik kirol hau eta ez beste bat?

–Aukera hortxe egon zalako.
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–Hasi Otxandion egin zinan. Eta gero?

–Gasteizera pasau nintzan. Gasteizen beste klub baten hasi nin-

tzan, baina ez nengoan gustura. Aldatu egin nintzan orain nagoan

klubera, Arabako Eskola deritxanera. Han sartu nintzan 2000n eta

bertan nabil 2013ra arte.

–Zeintzuk dira nesketan dagozan lau kategoriak?

–Pisuak dira: 48, 55, 63 eta 72. Horreek dira lau kategoria olinpi-

koak. Ez olinpikoak ostera,  51, 59 eta 67.

–Zergaitik dira mutilenak zazpi kategoria?

–Mutilek asko denpora gehiago daroelako, eta nesken burruka

2004an sartu zalako. Artean egon be ez egoan eta ez zanez olinpikoa,

geuk ordaindu behar izaten genduan. Orduan mutilak ziran nagusi.

Gaur egun erakutsi da emakumeok trebetasun handiagoa dogula

burrukarako.

–Zeintzuk dira gizonezkoen kategoriak?

–Gizonezkoen zazpi kategoriak dira 55etik 120raino.

–Munduan non praktikatzen da gehien burruka hau?

–Japonek lau kanpeoi olinpiko daukaz, 3 neska eta mutil bat.

Eurak dira Japoniako superrizarrak.

–Deitu deutsue zuri hara joateko edo?

–Ez! Euren kultura oso erreserbatua da. Ez dabe izten lehenengo

ekipoarekin entrenatzera sartzen.

–Noiztik zagoz burrukako kirolean hor goi-goian?

–2001ean sartu zan ja olinpikoa 2004rako eta orduan Madrilera

joan nintzan bi denporalditan. Madrilen bizi izan nintzan irailean

joan eta Gabonak arte ze, lesionatu egin nintzan. Asmoa kurtso osoa

egitea zan. Itzuli etxera eta ebakuntza egin neban. Hurrengo urtean

itzuli nintzan Madrilera urrian. Orduan be maiatzean etxean nintzan

ze, barriro lesionatu nintzan. Lesino larrien artean, ezkerreko belau-

neko triada be apurtu neban. Hori izan zan 2011an ezker belaunaren
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guk pisua emon behar dogu txapelketaren aurreko egunean eta jakin

egin behar da zelan heldu pisaketara. Zer jan egun batzuk lehenago.

Zelan kendu azken bi kiloak. Nik, esate baterako, deshidratazinoa

egiten dot. Azkenengo entrenamenduan plastikoa jarri, izerdia emon

eta pisau.

–Zer muga pasau barik lehiatu behar dozu ba?

–Oraintxe berton 72 kilo da neurria eta ni 76an edo ibiltzen naz.

Zeuk kontrolau behar dozu zein pisutan zagozan eta jakin egin behar

dozu zer jan gero. Ikasi dot zer janari hartu. Jakina, mediku baten

bitartez, Xabier Leibaren laguntzaz.

–Masajistarik behar da?

–Bai! Buf ! Asko ikasi behar da. Urteekin ikasten da zaindu behar

dozula asko.

–Masajistarengana astero-astero joan behar da?

–Segun! Txapelketa ondoan banabil, bai. Gero ez. Aste honetan,

esate baterako, bitan ze, arazoak daukadaz lepoakin. Ganera kiro-

praktikoa daukat ze, bi ernia daukadaz hemen eta bat behean. Opera-

tu belaunetatik egin nintzan.

–Pelotariek asko zigortzen ditue belaunak. Zuek be bai?

–Guk ligamentuak eta meniskoak, biak. Pentsau gure gorputza

belaunetan mogitzen dala. Gu sartu egiten gara asko belaunetara.

Egiten dogu “bernetara sartu”. Behean asko ibiltzen gara. Asko

behartzen doguz belaunak.

–Zelango oinetakoak erabiltzen dozuez?

–Botan modukoak dira, baina plastiko bat daukie lonari heltzeko.

Orain erosi dodaz beste batzuk eta ez dabe oratzen ezer. Eta tata-

miaren gainera konfiantzaz urten behar da, holango edo antzeko

buruhauste barik. 

Lehengora joanta, guk belaunez ganera sorbaldak be asko zigor-

tzen doguz.
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–Norainoko disziplina jagon behar izan dozu heldu zaran mai-

lara ailegatzeko?

–Gauzak apurka-apurka egiten dira. Ez zara bat-batean sartzen

konfesionario bat bezala. Hasten zara neurtzen entrenamendu baten

noraino heltzen zaran. Honaino heltzen banaz gaur, helduko naz

bihar horraino. Ezta? Ez zara sartzen bete-betean. Azkenean, nire

entrenamenduak grabatu be egin ditut, begiratzeko ea nire jarrera

zelangoa zan; ea burrukara sartzerakoan neure buruagazko segurta-

suna-eta egokiak diran. 

Elikadurarekin bardin. Ondo jaten badozu, ikusten dozu gero gor-

putza be hobeto dagoala entrenatzeko be. Gauzak apurka-apurka

ikasten dozuz.

Konfiantzagaz bardin. Lehenengoetan ez dozu zure burua txapel-

dun ikusten, baina irabazten zoazen ahala esaten dozu: zergaitik ez?

Ezta?

Berez, gogor egin dot lan burrokalari profesional bihurtzeko.

Ordu asko eskatzen ditu eta ez dau balio eskaintzen jakon dedikazi-

noa laga eta honenbeste denbora garrenean barriro hartzeak, kirola-

ri profesionala izan gura badozu. 

Horretarako, itzelezko garrantzia daukie entrenamenduek nahiz

eta aldatuz doazen urtero txapelketen arabera.  Ez naz bardin entre-

natzen Munduko edo Espainiako txapelketetarako edo Joko Olinpi-

koetarako. 

–Nor behar dau zure mailako kirolari batek  aldamenean lagun-

tza emoteko?

Guk BAT daukagu –Basque Team; hau, Eusko Jaurlaritzak sortu-

tako kirolarientzako aholkularitza zerbitzua. Hainbat denpora daroat

eurekin eta oso ondo sentitzen naz. Elikadura be zaintzen deuskue;

medikuak gure ganean egoten dira; analisiak-eta  be egiten deuskuez.

Ederto jagoten gaitue. 

Beste alde batetik, aholkuak beti behar dira. Dietarako profesio-

nala beti behar izaten da gure kirolean. Jakin egin behar da. Adibidez,
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eustan eta ADOREZ hiztegi handia oparitu. Esan neutsan: Ez jat

inoz burutik pasau inork inoz hiztegirik oparitu deikedanik.  

–Zer koalidade behar dira horraino heltzeko?

–Lehenengo behar dozu fisikoa, elestizidadea. Gero, nagusia zara-

nean, burua. Jakin egin behar dozu zer momentutan zagozan; zer egin

“leikezun” une horretan; zelango jarrera euki egoera bakotxean.

–Mendian bakarrik egoteak mesede egiten deutsu?

–Ez dakit mesede, baina beharrezkoa da.

–Natura zalea zara?

–Bizi nazan lekuan!!! Bestera, ez nintzateke biziko hemen. Ezta?

Beti pentsau izan dot kirolak izan behar dauela hobbya. Nire lana

ardiekin eta kirola disfrutatzeko. Dominak badaukadaz eta badakit,

beste alde batetik, urtarriletik abuztura arte ez daukadala bizimodu

erosoa. Gatxa da burrukalari baten atzean artzain bat egon daitekee-

la pentsatzea, jakinda, urtarriletik abuztura ez daukadala ia bizitza

pribaurik:  Ezin da ahaztu urteko sasoi batzuetan oso lanpetuta ibili

arren, momentu nasaiak be bizi dodazala. Lana amaitzen dodanean,

kirola hasten da eta kirola bukatzean lana.

Artzaintza familiatik jatortan zerbait da. Nire aita artzaina zan.

Nire amak gaztaiak egiten zituan eta nik betirik lagundu izan dot

etxean. Nire gurasoak erretirau ziranean,  artzaintzarekin aurrera egi-

tea erabagi genduan ahiztak eta biok. Ganera, banekian etxekoen

laguntza eukiko nebala. Pentsau, nik asko bidaiatzen dodanez, kan-

poan nagoan momentuan behar–beharrezkoa dala baserrian behar

egingo dauen nonor eukitea. 

–Egunean zenbat ordu egin zeinke behar?

–Seiretan jagiten naz. Zortzirak arte edo gortan; gaur behorrakaz

ibili nazalako. Goiz erdian entrenatu egiten dot, baserrian bertan

horretarako gela berezia daukat, eta halan, alde egin behar ez doda-

nez, errez daroadaz artzaintza eta kirola. 
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Dana dala, jakin behar dozu inguruan eukiten zuri lagunduko deu-

tsun jentea. Ezin naz egunero bakarrik ibili. Nire entrenatzailea -Luis

Crespo- da ardia daroan artzaina. Zu bazagoz, esate baterako txarto,

berak: “¡Que no, que no; que estás bien!”. Egon behar dau zure

ganean.

–Horrenbesteko eragina dauka?

–Bai! Buf ! Beti izan dot gane-ganean.

–Beti euki izan dozu entrenatzaile bera?

–Bai!

–Horren meritua be bada, orduan, zure domina?

–Bai asko! Pentsau, ez gara konturatzen, baina gure inguruan

dagoan jenteak zenbateko eragina daukan. Pasada bat da. Eske ni ez

naz bakarrik sentitzen. Niri, adibidez, Madrilen pasau jatana hori zan.

Han ez deutsu inork kasurik be egiten.

–Egon izan zaranean erdi iztekotan-eta, zelan urten dozu aurrera?

–Nire buruak ez dakit zer daukan. Edozelan be, indar fisikoa euki-

teaz ganera gogorra izan behar zara psikologikoki. Esate baterako,

2001ean euki neban masail-hazurraren apurketa. Etxean esaten eus-

tien ea nora noan. Nik uste dot askotan ez deutsadala kasurik egiten

nire inguruan pasatzen dan gauza askori, bestela, begiratzen dozu

atzera zenbat gauza esan diran nitaz. Bestalde,  jente eta leku asko

ezagutu dot burrukari esker.

–Esan zugaitik nork txarrik?

–Barriketerak! Mutilen kontuak dirala burruka egitea eta holan-

goak. Pentsau! Heldu naz orain olinpiada batzuetara eta jenteak barri-

ketan jarraitzen dau. Ez dau merezidu jente horrek esaten dauenari

jaramon egitea. Pentsau! Ni baserriko pertsona bat naz eta ikustea

oletar bat, emakumea... Egon da matxismoa! Dana dala, txikikeriak

txikikeria, zelan ahaztu  Aramaioko Alaba Kuttun izentau ninduela.

Paparreko oroigarria Patxi Uribarren Aramaioko euskaltzainak jantzi
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tzan. Neu entrenatzailearekin eta entrenatzailea ez nirea baizik eta

federazinokoa.

Banekian Londres zala nire aukera. Pekin, ostera, izan zan nire

lehenengo olinpiadak ondo pasatzeko. Londres konpetitzeko.

–Pekineko emaitza zer?

–Bosgarren. Niretzat ez zan emaitza txarra, baina komunikabideek

frakaso moduan ikusten dabe. Gure federazinoan emaitzarik onena

zan, inork ez eukan bosgarren puesturik, zortzigarrena bai.

–Ezagutu ahal izan zenduan Pekin eta inguruak?

–Ikusita neukan. Entrenatzen egon nintzan. Txinak emoten dau

campusak egiteko aukerea. Akordio bat euken eta 2007an izan nin-

tzan hamabost egunez.

–Zer inpresino egiten dau Pekinek?

–Kutsadura. Gero, oso handia da eta alde batetik bestera joatea ez

da bromea.

–Neska txinak txikerrak zugaz konparau ezkero. Ezta?

–Ez, nire pisukoak ez.

–Zer sakrifikau dozu heldu zaran mailara heltzeko?

–Berez, ez dot sakrifikau. Geroago konturatu naz zer itzi dodan

atzean.

–Aurrerantz jotzeko adorea badaukazu orduan?

–Oraintxe berton esaten dot nagoala “dominaren olatuaren

ganean”. Beraz, disfrutatzen nagoan bitartean...

–Alkarrizketa ugaritan parte hartuko zendun komunikabidee-

tan, ezta?

–Buf ! Batez be esan ebenean olinpiadetatik kendu egingo dala

burruka. Zer zoramen!

Maider Unda kirolari olinpikoa
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–Zaldi ganean ibilten zara?

–Ez, okelarako behorrak daukadaz. Guk ez daukagu behirik.

–Gaztaiak zeuk egiten dozuz?

–Beti ez. Zapatuan bai, neuk egin nebazan. Egon ahal nintzelako

goizetik arratsaldera arte. Ezin banaz egon, ezin naz hasi eta “¡Ahí te

quedas!”.

–Jentea zeuen etxera be joaten da erosten?

–Bai, normalean gehiena etxetik saltzen dogu. Martitzenetan ka -

mioia etorten da eroateko eta oraingoan edurra. Ene! Gero ez dator

hurrengo astera arte eta bildotsak etxean euki behar!

Orain behar asko dago ze, bildotsak oraindik kendu barik egoten

dira; esnea batu behar dozu; gaztaiak egin.... Gero apirilean bakarrik

da batu eta gaztaiak egin.

–Artzaintza aurrera joango da?

–Une honetan manteniduten dan bakarra da. Guk hirurehun bat

ardi daukaguz.  Gehienak latxak dira. Badakizu Idiazabalgo gaztaia

egin gura  dauenak derrigor egin behar dauela lan ardi latxekin. Gu,

gainera, ardiak genetikoki hobetuz goaz, intseminazioaren bitartez,

–Zuk Maider, orduan, bardin-bardin egin zeinke alkarrizketa

bat domina irabazi dauen neska olinpiko moduan nahiz

artzain legez.

–Bai, bai!

–Orain bazoaz uri batera gaztaiakaz-eta, jenteak ezagutu egin-

go zaitu. Eta?

–Bai! Eta: “¿Una foto?”. Gasteizko Superrean be argazkiak atara-

ten pasiluan. Polita be bada. Umeek sinadurak be eskatzen deustiez.

–Londresen zelangoa zan eguneroko bizitza?

–Ez da hain polita. Pekinera hiru joan ginan, baina Londresera ba -

karrik joan nintzan; burrukan bakarra. Neu bakarrik klasifikatu nin-
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Euskara mintzagai. Tostetatik telebistara

Ibon Gaztañazpi

Sar re ra                                                 

Egin behar dudan hitzaldiari begira, esango dut oriotarra naizela,

familia euskaldunekoa, kalekoa, kalekumea naiz ni.

Orio arrantzale herria izan da baina badu baserritar kutsua ere. Aita

Ortzaika auzoan jaioa da, Oria ibaiaren ondoan dagoen baserritar auzo-

koa. Ortzaika arraunarekin lotura handia duen auzoa da eta, batez ere,

nekazari kutsu bat du. Ama kaletarra zen, Orion jaioa; baina amaren al-

detik aitona-amonak goierritarrak ziren: gure aitona lazkaoarra zen eta

amona ataundarra. Beraz, euskara etxean jasoa dut. Euskal hizkuntzare-

kiko inolako kontzientziarik edo militantziarik ez zuen familian; haiek

euskaraz egiten zuten, baina euskal kontzientziarik izan gabe.

Aitak gaztelaniarako joera gutxiago izan du amak baino. Amak, or-

dea, euskara paregabea, polita zuen. Guk etxean beti euskaraz egiten

genuen. Baina amak gaztelaniaz egin behar izaten zuenean ere, doto-

re hitz egiten zuen, erraztasun handiz. Eta esango dut zergatik. Ama-

ren ahizpa bat Madrileko mediku batekin ezkonduta zegoen eta beste

bat, gure amaren bikia, Oriora etorritako kamioizale asturiar batekin.

Alde horretatik gaztelaniarako joera handia izan dute amaren fami-

lian. Izaten da ba batzutan,  kanpotik etorriei zaien ondo geratu eta

gauzak erraztu nahi hori. Nolanahi ere, ahizpen artean gure ama zen
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–Zer dinoe etxekoek eta lagunek?

–Harro sentitzen dira. Neure lehengusuak be egon ziran batzuk

Pekinen eta eurak berberak egon ziran Londresen. Londresen asko

jente gehiago egon zan. Esan eben euren bizitzako bidaia izan zala.

–Zure ospea aurrera joango da ze, bideoak-eta dagoz eskegita

Youtuben-eta. Telebistaren bateko programan parte hartzeko

edo deitu deutsue?

–(Barre eginez) Ez, nik uste dot ez dodala horretarako balio.

–Ama izatea galarazoko deutsu kirol mota horrek?

–2012an baneukan ama izateko asmoa, baina itxaron egingo dot

apur baten.

–Zer esperantza dozu Euskal Herriko kirolari barriengan?

–Nik bidea zabaldu dot. Aholkuak edo gura izan ezkero badaukie

norengana jo.

–Noiz arte burrukako kirolean ze, bataiatu be zeozergaitik egin

zaitue Iron ezizenez zure borondatea eta adorea kalifikatzeko.

–39 urte eukiko dodazan arren, ez dot baztertzen 2016ko jokoetan

Rio de Janeirokoetan parte hartzea.

Eskerrik asko eta zorionak!
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