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BEROKETA LANAK

Kirol herria 
beste egur bateko ezpala da: entrenatzaile argentinarraren hitzetan, 
futbolean ordezkaezina den aldagai bakarra litzateke zalea. Futbola- 
ren ordez beste edozein kirol adibidetzat jarrita ere, balio bera luke 
esaldiak. Zalearen barne bulkada pasioa izaki, berdin kirol, talde zein 
kirolari batekiko, dela azken hori seme-alaba, herrikidea, edo milaka 
kilometrotara bizi den ezezagun sobera ezaguna, pasio hori bera da 
trukean eskatzen duen gauza bakarra.  

Ikusleak. Zaleak. Denek daukate euren tokia harmailetan: Harmailak 
batzen ditu askotan, eta harmailak, tamalez, eta kirolaren arabera, 
etsaitu beste askotan. Jai giroan bizi dute batzuek, debozioz beste 
askok, eta euren ezinen jomuga bilakatzen dutenak ez dira gutxi. 
Analisi hotza edo garrasiaren beroa oinarri, garaipenarekin konfor-
matzen ez diren utopikoak eta garaipenaz harago ikusten ez duten  
pragmatikoak nahasten dira bertan. Azken finean, jolasa joko bi-
lakatzen du kanpoan egonagatik ere kirolaz gozatu, sufritu edo bizi  
duenak, urtaroak urtaro eta eguraldia eguraldi, bai kirolgune xumee-
nean zein milaka pertsonentzako emanaldi batean.  

Ikusle  begiez, zaletu begiez, kirolari begiez egina dago  
HARMAILA. Pasioa eta analisia uztartzen saiatuko gara, eta dena  
euskera hutsean. Bazegoen hutsunea, badago beharra, izango al 
dugu aukera? Kirol herria da gurea, eta horren isla izan nahi du aldiz-
kari honek, bere xumean ausart. Patxadaz jorratu nahi ditugu arnas 
luzeko gaiak, egunerokotasunaren zurrunbilo eroan erori gabe. Bide-
ari ekin diogu, tentuz, eta ilusioz: Zortzi milako galanta da  
aurrean daukaguna, egia, baina alboan izango zaitugulakoan  hasi 
gara maldan gora, gogoko tokian aldaparik ez dela sinetsita.  

Beteko dugu harmaila denon artean? 
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Marcelo Bielsa handiak ikusleen eta zaleen arteko 
bereizketa argia egin izan du beti. Bere aburuz,  
ikusleak eskaintzen zaionaren arabera gozatzen du 
kirolaz. Balio estetikoa jartzen du beste edozeren 
gainetik, gustoko duena, azken finean. Moko fina iza-
ten du, eta ez da konformaerraza izaten. Zalea, aldiz,  
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Jon Maia
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Itsasoari begira 
jarri zen Jon Maia 
bertsolaria  
Zumaiara  
bizitzera joan 
zenean sei urte 
zituela. Arraun-
lari izan zen 11 
urtetik 18 urte bi-
tartean, eta ‘Apa-
izac obeto’ es-
pedizioan 2.000 
kilometroko bi-
daia egin zuen 
arraunean Ter-
nua inguruan, 
2006an. Bada nor 
arraunaren in-
guruan gogoeta 
egiteko, eta egin-
da duen hori  
azaldu du.

“Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira 
ondorengo bertso hauek”, kontatzen du Ben-
ito Lertxundik kantuan hasi aurretik ‘40 urtez 
ikasten egonak’ diskoaren zuzeneko grabazioan. 
Itsasoari begira gogoetan bertso horiek osatu 
zituena Jon Maia da (Urretxu, Gipuzkoa, 1972). 
Zumaiara bizitzera joana sei urte zituela, itsas-
oa aurkitu zuen umea zela. Eta erabat maite-
mintzen hasi zen. 

1978 zen, eta orduko hartan, beste itxura bat 
zeukaten Euskal Herriko portuek eta ibaiek. 
Aspaldikoaren kutsua, iraganaren kresala joan 
gabe zeukaten oraindik. Maia umeak ziurrenik 
ez zien erreparatuko ezaugarri eta bereizgarri 
horiei. Gerora egindako gogoetak dira horiek. 
Oso gerora.  Gertakari, bidaia edo ekimen batek 
lotu baitzuen betirako itsasoarekin Maia. Hala 
kontatu du berak: “Apaizac obeto espedizioak 
bizitza aldatu zidan”. 

2006ko kontuak dira. Albaola elkartearen 
baitan, itsas espedizioa egin zuten sei euskal 
herritar arraunlarik eta mikmak etniako ame- 
rindiar batek. 2.000 kilometro arraunean, ‘Beo-
thuk izeneko traineru tradizional batean, Euskal 
Herriko baleazaleek XVI. eta XVII. mendeetan 
Ternuan eta San Laurendi ibaian zehar utzitako 
arrastoak berreskuratzeko asmoz. Maia zen sei 
euskal arraunlarietako bat, eta kronista ere izan 
zen. 

Bidaia handi hori baino lehen, ordea, hasia 
zegoen Maia gogoetak egiten itsasoaz. Ben-
ito Lertxundik diskora eramandako bertsoak 
lehenagokoak dira, esate baterako. Eta 1981etik 
1989ra arraunlari ere izan zen Maia, Zumaiako 
Aita Mari arraun elkartean. Umetatik izan du 
lotura itsasoarekin, eta urteen joanean estutzen 
joan da harreman hori. Gogoeta sakon bihurtz-
eraino.

Maiarena ez da arrauna kirol lehia bezala bakar-
rik hartzen duen gogoeta. Harago doa. Denbo-
ran eta mamian. “Arrauna egun batean kirol 
bihurtu zen, baina ez zen hor sortu. Mendeetan 
eta mendeetan egon izan da Euskal Herrian. 
Kirol bihurtu aurretik lanbide izan zen. Gure 
kirol nazionalek ofizioetan dute sorburua, kirola 
ez zen jardueran, eta arrauna ere hor kokatzen 
da”. Gehiago zehaztu du definizioa: “Arrauna da 
uretako, itsasoko eta ibaietako kirola”.

Burua eraman du bere begiekin inoiz ikusi ez 
zuen garai urrun batera, imajinazioaren bidez 
kontakizun historiko eta zehatzetan bildurikoa 
ahora ekartzeko: “Garai batean, ohikoa zen ibai-
etan herritarrek arraun egitea. Bazuen funtzio 
industriala, soziala eta zerbitzuzkoa, baina hori 
dena galtzen joan zen, galtzen utzi dugu, eta 
konturatzerako, lehia baino ez zaigu geratzen”. 
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Iraganeko zerbait da arrauna, berreskuratu 
beharrekoa, Maiaren ustez: “Ondarea da, azken 
batean”. 

Beste kirolen aldean, arraunak bereizgarri hori 
duela nabarmendu du Maiak: “Futbola, adibi-
dez, ez zait iruditzen adierazpide kulturala 
euskal herritarrontzat”. Arrauna harago doala 
iruditzen zaio: “Bertakoa da, gurea, bertako 
izaera baten berri ematen du, bertatik sortua 
da, bizitzeko modu baten berri ematen du”. 
Euskal Herriko zaharrenetakoa dela gogoratu 
du: “Duela 700 urte, jendeak arraun egiten 
zuen Euskal Herrian”. Ematen dio horrek gaur 
egungo arraun adierazpideari, lehiari alegia, 
esanahi berezia: “Ordutik dator bai, baina oso 
kontuan eduki behar da trainerua oso berria 
dela, tresna oso sofistikatua”. Gaur egungo 
arraun lehiak ez du zerikusi handirik, esaterako, 
garai bateko baleazaleen jardunarekin: “Balea 
txalupak beste gauza batzuk ziren. Trainerua 
asmatu zenerako balegintza ia desagertuta ze-
goen. Estropadak ez datoz baleen arrantzatik”. 
Baina lotzen ditu zerbaitek. 

Lehiak ere bai. Garai batean, herrien arteko 
iskanbilak izaten ziren baleak zeinen uretan 
eta zein herritako arrantzalek arrantzatua izan 
erabakitzeko. Orain ere lehia herrien artekoa 

izaten da arraunean. “Herrien arteko epaiketak 
izaten ziren lehen arazo horiek konpontze-
ko, eta epaiketa horiei esker dokumentazio 
zehatza iritsi da gureganaino, eta gauza asko 
dakizkigu garai hartatik. Istripuek ere agiri an-
dana zabala  utzi digute”.

“SINBOLISMO ASKO DAUKA ARRAUNAK”

Kontua da urteen joanean arraun lehiak eutsi 
egiten diola zaletasunari, nahiz eta Maiak ñab-
ardura handi bat egin kontu horri: “Zaletasuna 
badago bai, eta udan jende asko egoten da 
arraun lehiari adi, baina kirolari arraunlariak ze-
nbat dira proportzioan?”. Geroago helduko dio 
gai horri, etorkizunera begira jarriko denean. 

Arraun zaletasuna lotua ikusten du iraganare-
kin: “Gure ondare izanik, gure sustraietatik da-
torrelako eta gure historia zein izaeraren adier-
azpide delako, beste kirol batzuek baino askoz 
sinbolismo gehiago dauka”. Gehiago sakondu 
du azalpena: “Herri izaera ordezkatzen du 
arraunak, futbolak ez bezala, adibidez. Arraun-
lariak herriaren ordezkari kulturalak dira, ez 
bakarrik kirolariak”. Horregatik lortzen du bere 
ustez udan zaleak erakartzea, herriaren me-
moria historikoan kokatua dagoelako arrauna. 
Baina erakarri zezakeena baino gutxiago era-



10
  H

ar
m

ai
la

kartzen duela iruditzen zaio. Eta iraganetik etorki-
zunera egin du jauzia. 

“ARRAUN LEHIAK AZPIAN EZ DU OINARRIRIK”

Ezinbestekotzat jotzen du arrauna ondare kul-
tural bezala berreskuratzea, eta uste du horrek 
indarra emango liokeela lehiari: “Kulturalki hand-
ituko balitz arrauna gure bizitzetan eta gizartean, 
lehiak beste neurri bat hartuko luke”. Arraunlari 
falta dabil bazterretan, eta talde batzuk justu 
antzean osatuta atera dira lehiara uda honetan. 
Hori konpontzen lagunduko lukeela ziur dago: 
“Inork ez badu arraun egiten gustuz eta ezer-
tarako, nondik atera behar ditugu arraunlariak?. 
Ez dago inoren buruan arraunlari izatea. Telebista 
bidez ikustea beste kontu bat da, oso ezberdina”. 

“Arraunlariak atzera begira egiten du arraune-
an, aurrera joateko”, azaldu du hitzekin jolastuz 
Maiak, eta arrauna ondare bezala berreskuratu 
beharra lotu du baieztapen horrekin, bideak 
eta moduak aipatuz: “Iraganean daukagu zer 
izan zen arrauna kostaldeko herrietan. Ez dugu 
ezer asmatu behar. Hor daukagu. Ondare hori 
ekar dezagun gaur egunera, eta gurea den zer-
bait berreskuratuko genuke, herri bezala berezi 
egiten gaituen hori. Hori eginda, aurrera egingo 
luke arraunak, eta herri bezala ere aurrera egingo 
genuke”.

Nola egin ere pentsatua dauka, gutxi asko: “Poli-
tikak zeregin handia dauka. Landu egin beharko 
lirateke hainbat gauza. Alokairu zerbitzuak susta-
tu eta jarri, eskolak arraun jardueretara gerturatu, 
ikuspegi historikoa landu... Hori dena lagungarria 

litzateke”. Puri-purian dagoen gai batekin lotu 
du: turismoarekin. “Turismo identitarioa bultza 
daiteke, eta itsas ondarea litzateke kostaldeko 
herrietan, zer izan garen erakutsiz, eta edertasun 
hori baliatuz erakusteko kanpotarrei”. Euskal ko-
staldean daukagunari balioa eman behar zaiola 
erabat sinetsita dago: “Guk daukaguna oso zaila 
da edukitzea, eta ezin da erosi. Historia da hori. 
Balioan jartzen bada historia, gauza asko egin 
daitezke”. Kanpotarren begietara erakargarriak 
garela gaineratu du: “Gu zer garen eta izan garen 
oso erakargarria da jende askorentzat, eta gu zer 
garen eta izan garen horretan, itsasoak eragin 
handia dauka”. Itsasoa eta Euskal Herria elkarri 
lotutako bi izate dira, hor ez da inolako dudarik, 
baina bereizi egin direlakoan dago: “Itsasoaren 
gure ikuspegia oso mugatua da lehen gure arba-

soek zutenaren aldean. Hondartza da guretzat 
gaur egun, aisialdirako itsasontzia edukitzea, eta 
udan estropadak ikustea. Ez gara asko kezkatu 
gure historiaz, eta itsasoak izan duen funtzioaz 
euskaldunontzat”. Baieztapen indartsuarekin 
amaitu du gogoetaren zati hau: “Euskal Herria 
ezin da ulertu itsasorik gabe”. 

“BESTE HERRIALDEETAN EZ DUTE GALDU AR-
RAUN ONDAREA”

Maiaren hitzetan, Euskal Herriak badu nora 
begiratu itsas ondarea berreskuratzeko lanean, 
bai baitira herrialde batzuk iraganeko ohiturak 
galdu gabeak: “Irlandan eta Suedian, esaterako, 
arraun lehiak ez dauka ia presentziarik. Beste toki 
batzuetan olinpiar erako arrauna lantzen dute, 
baina bi herrialde horietan, apenas. Itsasontzi
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“ Arrauna bertakoa da, gurea, bertako izaera ba-

ten berri ematen du, bertatik sortua da, bizitzeko 
modu baten berri ematen du”. Euskal Herriko za-
harrenetakoa dela gogoratu du: “Duela 700 urte, 

jendeak arraun egiten zuen Euskal Herrian”. 

tradizionalei lotuta jarraitzen dute. Hor jarraitzen 
dute lehengoan, eta ez dute nortasuna eta izaera 
galdu. Asko dira arraun egiten duten herritarrak, be-
laontzian ibiltzen direnak edo antzinako nabigazioa 
lantzen dutenak”.

Irlandako egoera adibide zehatz batekin aton-
du du: “Duela 300 urteko moldeari eusten diote 
ontzigintzan, eta antzinako ontziak bezalakoak 
egiten dituzte, batere sofistikatu gabeak. Iragana 
orainaldira ekarri dute, eta ondare hori ez da galdu 
han”. 

Euskal Herrian ere badira saiakerak ondare hori 
gaurkotzeko, eta baten berri ondo daki Maiak: 
Albaola elkartea. ‘Apaizac obeto’ espedizioaren 
antolatzailea. “Ezagutu nuenean Albaola, kontura-
tu  nintzen bakarrak zirela Euskal Herrian. Beste 
era batera bizi dute arrauna, eta itsasoarekiko 
harremana. Badira hogei urte hasi zirela, eta gauza 
ezberdinekin ekin zioten”. Emakume arraunlariak 
ekarri ditu gogora: “Orain normaltzat hartzen dugu 
hori, baina duela hogei urte Albaolakoak hasi ziren 
emakumezkoak arraunean jartzen”. Arrauna ond-
are bezala berreskuratzeko bidean, hainbat pauso 
eman dute Albaolakoek: “Esate baterako, Euskal 
Herriko ibai nabigagarri guztiak zeharkatu zituzten 
, eta trainerua erreleboka kostaldeko herri guztie-
tara eraman, herriz herri eskifaia aldatuz”. Arrauna 
lehiarekin bakarrik lotzen dutenek zer esaten zieten 
gogoratu du: “Arraro begiratzen zieten Pasaian, 
esanez arrauna lehiaketa dela, eta ea beraiena zer 
zen”.

Politikari batek esan ziena ere ondo gogoan dauka 
Maiak, ‘Apaizac obeto’ espedizioaren harira agintari 
horrekin elkartu zirenean: “Berak ez zizkigula opor-
rak ordainduko esan ez zigun, bada”.

“APAIZAC OBETOn PARTE HARTZEA KONTXAN 
LEHIATZEAREN PAREKOA IZAN ZEN”

“Zeinek esango zidan niri arraun egiten bidaiatu-
ko nuela?”, galdetu du Maiak. “Arraunlaria izana 
nintzen, baina espedizionario izan behar nuenik... 
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“Apaizac obeto espedizioak bizitza aldatu zidan”. 

2006ko kontuak dira.  
Albaola elkartearen baitan, itsas espedizioa egin zuten sei euskal herri-
tar arraunlarik eta mikmak etniako amerindiar batek. 2.000 kilometro 

arraunean, ‘Beothuk’ izeneko traineru tradizional batean, Euskal He- 
rriko baleazaleek XVI. eta XVII. mendeetan Ternuan eta San Laurendi 
ibaian zehar utzitako arrastoak berreskuratzeko asmoz. Maia zen sei 

euskal arraunlarietako bat, eta kronista ere izan zen. 

Bidaia handi hori baino lehen, ordea, hasia zegoen Maia gogoetak 
egiten itsasoaz. Benito Lertxundik diskora eramandako bertsoak le-

henagokoak dira, esate baterako. Eta 1981etik 1989ra arraunlari ere izan 
zen Maia, Zumaiako Aita Mari arraun elkartean. Umetatik izan du lo-

tura itsasoarekin, eta urteen joanean estutzen joan da harreman hori. 
Gogoeta sakon bihurtzeraino.
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Albaolaren bidez izan zuen aukera esperientzia 
berriak bizitzeko. Zenbaterainoko zirrara eragin 
zion, baieztapen honekin biribildu du: “Bizitza 
aldatu zidan, beste bizitza bat ekarri zidan”. 
2.000 kilometro egin behar zituzten arraunean, 
egunean hamar-hamabi orduz, antzinako erro-
pekin eta baliabideekin. 

“Ordutik, itsasoari begira bizi naiz”, esan du. Eta 
nerabe zela ezagutu zuen lehiarako arraunaz 
gain, beste bat bazela ikusi zuen: “Bidaiari esker 
konturatu nintzen badela arrauna sentitu eta 
bizitzeko beste era bat”. Poza eman zion horrek, 
burua ireki. Baina solasaldian, nostalgiak har-
tu dio gaina berriz: “Zein jende gutxik daukan 
batela gure Zumaia honetan, hiruzpalau baino 
ez dira eta...”. 

Eta berriz hasi zaio burua lanean, ondarea 
berreskuratzeko bideen gaiarekin: “Euskal 
Herria herri indartsuena zen ontzigintzan eta 
nabigazioan, baina utzikerian desagertzen joan 
da. Harrigarria da zer izan ginen, eta nolako 
utzikeriarekin desagertu ziren lanbideak, gure 
bizitzatik kanporatzeraino. Bagoaz pixkanaka 
aurreraka, zorionez. Aukera pila bat ematen ditu 
landu gabekoak: aisialdia, pedagogia, nabigazi-
oan talde lanak daukan zentzua, naturarekin 
duen harremana, denok batera lan egin beharra 
belan eta arraunean... kontzeptu solidarioa dau-
ka eta kulturala, beste kirol gehienek ez daukat-
ena. Naturarekin bat egin behar da, gutaz hitz 
egiten du (identitatea), herri bezala marka bat 
da, bereizi egiten gaitu”.

Bagoazela esan duenean, bere herriko Bate-
leroak aipatu ditu, besteak beste: “Ari dira be- 
rreskuratzen ontzigintza, ontzi zaharrak be- 
rreraikitzen, eta  beste herri batzuetako antzeko 
taldeekin elkarlanean ere ari dira”. Urrun dago 
oraindik, dena dela, Bretainia bezalako eredua, 
Maiaren arabera: “Itsas kulturako jaialdi erral-
doiak antolatzen dituzte, eta hemen falta zaigu 
horretarako. Baina pauso txikiak ematen ari 
gara, eta bada zerbait. Uste dut hasia dela itsas-
oa lekua berreskuratzen, eta ez fisikoki bakarrik. 
Baina asko dauka berreskuratzeko”.

Bide horretan aurreneko urratsetako bat hau 
litzateke Maiaren ustez: “Ikusgarri bihurtu behar 
dugu arrauna, ikusten den zerbait. Udan azal-
tzen da bakarrik, eta lehian. Demagun ibaietan 
hasten garela berriz ikusten jendea arraunean, 
batera eta bestera, aisialdian, eskolei pedago-
gia eginez eta abar. Ikusten den zerbait izango 
litzatekeenez, jendearen begiradaren bidez 
buruan sartuko litzaioke jendeari berari, eta agi-
an, arraun lehiaz daukagun ikuspegia aldatuko 
litzaioke jendeari. Gogorra dela iruditzen zaie, 
eta ez erakargarria. Beldurtu egiten du jendea 
arraunak, umeak batez ere gurasoen bidez. 

‘Gogorra da arrauna’ esaten dute gurasoek Nik 
esaten dut ea futbola ez den gogorra. Arraun-
ean nekez ikusiko ditugun lesio larri askoak 
izaten dituzte futbol jokalariek”. 

Gogoetak dira, itsasoari begira Maiak urteetan 
egindakoak. Sakonak. Mamitsuak. Iragana, 
oraina eta geroa lotzeko. Benito Lertxundik 
‘Itsasoari begira’ kantan bukatzen du, “azken 
arnasa eman nahi nuke itsasoari begira”. Maia 
da hori idatzi zuena. Nolakoa izango ote da or-
duan gure itsas ondarearen presentzia gizarte-
an? Baliteke, Maiak itsasoa ezagutu zuenean 
bezala, iraganeko kresala  eta aspaldikoaren 
kutsua izatea berriz ere.
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  “Euskal Herria herri indartsuena zen ontzigintzan eta 
nabigazioan, baina utzikerian desagertzen joan da. 

Harrigarria da zer izan ginen, eta nolako utzikeriarekin 
desagertu ziren lanbideak, gure bizitzatik kanporatze-

raino. Bagoaz pixkanaka aurreraka, zorionez. Aukera 
pila bat ematen ditu landu gabekoak: aisialdia, peda-
gogia, nabigazioan talde lanak daukan zentzua, natu-
rarekin duen harremana, denok batera lan egin beha- 
rra belan eta arraunean... kontzeptu solidarioa dauka 

eta kulturala, beste kirol gehienek ez daukatena. Natu-
rarekin bat egin behar da, gutaz hitz egiten du (identi-
tatea), herri bezala marka bat da, bereizi egiten gaitu”. 





 “Ohorezko  
txandan egon 

gaitezkeelakoan 
nago”

TESTUA: Jon Ander De la Hoz/ @delarregi
ARGAZKIAK:  Arnaitz Rubio/ @ArnaitzRu

Azken urteotan senior mailako trainerurik gabe egon eta gero, Ur Joko eta 
Ibaialde arraun elkarteek Lapurdiko Arraun Taldea sortu dute. KAE 2 ligan 
estreinatu diren denboraldian hiru garaipen lortu dituzte dagoeneko, bai-
na hala ere “helburu nagusia urte luzerako oinarria jartzea” dela aitortu du 

Beñat Urtxegi arraunlariak.

Beñat Urtxegi Lapurdiko arraun taldeko arraunlaria

Arraun munduan bada esaldi bat dioena  
arraunlari adina entrenatzaile daudela, baina ez 
dira gutxi historialari papera hartzen dutenak 
ere. Hala, asko dira tostako arraunaren sorrerari 
buruz osatutako teoriak. Esaterako, zenbai- 
tek 1761an kokatzen dute estropaden sorrera, 
Getaria eta Zarautzeko traineru banak Molla- 
rritik –Zarauzko ipar-ekialdean dagoen harritzar 
ezaguna– Donostiara jokatutako estropadan. 
Aldiz, azken urteetan asko zabaldu da lehen- 
dabiziko arraun desafioa 1719an Elantxobe eta 
Mundakako bi traineruk jokatu zutela dioen 
teoria. Bitxia da hori, jakinda aditu askok luzez 
lehen trainerua 1750. urtean Hondarribian eraiki 
zutela defendatu izan dutenean. Hain justu, 
Henri-Louis Duhamel du Monceau zien- 
tzia-gizonak 1755ean Hendaian egindako aurki-
kuntzan oinarritutako tesia da hori.Bistan da, 
beraz, iraganean sare-arrainak harrapatzeko

sortutako ontziak presentzia nabarmena izan 
zuela Bidasoaz bestalde ere XVIII. mendeaz 
geroztik.

Hala, mende bitik gora dira traineruak 
Lapurdiko itsas hegian dabiltzala, baina ez dute 
beti jarraitutasun bera izan. Lanerako lehenik 
eta lehiarako gero, ehundaka urtean egin dute 
arraun lapurtarrek, baina 1900. urteaz geroztik 
etengabeko beherakada pairatu du tostako 
arraunak bertan, salbuespenak salbuespen: XXI. 
mendearen hasieran Ur Jokok lortu zuen ontzia 
uretaratzea, Pasai Donibaneren laguntzarekin. 
Donibane Lohitzuneko elkarteak –1911an sortua– 
ez du senior mailako ontzirik uretaratu 2006az 
geroztik, baina iaz, galtzear zen ubera haren 
arrastoan jarri zen Angeluko Ibaialde elkarteare-
kin batera, Lapurdiko Arraun Taldea sortuta.
Ipar Euskal Herriko elkarte sortu berriak lana
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du oinarri, eta etorkizuna helburu. Hala, ez dute nahi 
aurtengoa anekdota hutsean geratzerik, eta horre-
tarako, harrobiko lana ikur duen elkarte batean urte 
luzez aritutako gizon bat jarri dute prestatzailetzat: 
Guillermo Somoano pasaitarra. Arraun munduan 
esperientzia luzea izanagatik –Pasai Doni- 
baneko patroi ohia da–, Somoanok lehen aldia du 
entrenatzaile gisa. Hutsetik hasi da entrenatzaile 
lanetan oraindik zimenduak jartzen ari den elkarte 
batean. Alabaina, ia uretaratzearekin batera lor-
tu dituzte lehendabiziko garaikurrak lapurtarrek, 
Gipuzkoako batel ligan brontzezko domina eskura-
tuta, eta KAE 2 ligako estreinaldian astindu zuten 
lehendabiziko bandera, Donibane Lohitzunen. 
Xubero ontziko tostetan joaten den Beñat Urtxegik 
(Azkaine, 1992) azaldu ditu elkarte berriaren lehen 
pausoak.

Nondik dator Lapurdiko Arraun Taldea sortzeko 
ideia?

Ustekabean sortutako zerbait dela esan genezake.
Gazte mailetatik ontzi txikietan Ur Jokon aritutako 
zenbait lagun elkartu ginen Hibaikako traineru-
an 2015eko udan,  hasteko. Gero, iaz ohartu ginen 
Angeluko zenbait lagun Oiartzungo traineruan ari 
zirela arraun egiten; ez ginen askorik ezagutzen, 
baina pixkanaka elkarrekin hizketan hasi eta elkar-
tea sortzeko saiakera egin asmoz biltzen hasi ginen, 
lapurtarron artean zerbait egin genzakelakoan. Hala, 
denborarekin Ur Joko eta Ibaialderen artean osatu 
dugu ontzia, nahiz eta Lapurdiko beste lekuetako 
arraunlariak ere baditugun. 

Nolakoa izan da elkartea sortzeko prozesua?

Asmo horretan, Ur Joko eta Ibaialderen babesa 
lehen unetik izan dugu. Gainera, bi elkarteek senior 
mailako ontzirik ez daukate, eta begi onez iku-
si zuten proiektua. Izan ere, Ur Jokok infantil eta 
kadete mailako neska-mutilen ontziak ditu soilik, 
eta Ibaialdek beterano mailako trainerua du, baina 
seniorrik ez. Horrela, biziki erreza izan zen haiek 
ere proiektura batzea, eta bi elkarteak bizkarrezur 
bilakatu dira.

Arrauna kirol garestia da elkarteentzat. Nola bildu 
duzue gastuak ordaintzeko dirua?

Egia erratera, ate dezente jo behar izan ditugu han 
eta hemen proiektua aurrera ateratzeko. Babesle 
batzuk lortu ditugu eta diru laguntza zenbait jaso 
ditugu inguruko bizpahiru enpresaren aldetik. 
Gastuak ugariak direla egia da, bidaiak, materiala 
eta beste ordaindu behar delako eta horregatik oso 
eskertuta gaude sostengatu gaituzten guztiei.

Behin bulegoko lanak eginda, noiz hasi zineten 
entrenamenduekin?

Elkartea sortu eta arraunlariak batzeko deialdia18
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“ Egia erratera, ate 
dezente jo behar 

izan ditugu han eta 
hemen proiektua 

aurrera ateratzeko. 
Babesle batzuk lortu 

ditugu eta diru la-
guntza zenbait jaso 
ditugu inguruko biz-
pahiru enpresaren 

aldetik.”  

egin eta gero hasi ginen lehendabiziko entseguak 
egiten, 2016ko udaberrian. Lehorreko lanaz gain, 
pixkanaka uretaratzen hasi ginen, astean pare bat 
entsegu egiten genituelarik. Udan geratu egin gi-
nen, ez baita erraza izaten lehiatu gabe entrenatzen 
aritzea, eta irailean ekin genion berriz entseguak 
egiteari. Bagenuen beldur apur bat geldialdiaren 
ostean nork jarraituko zuen ikusteko, ez delako  
erraza berriz hutsetik hastea, baina erantzun ona 
izan zen. Ikasketengatik edo lanarengatik ezin 
zutenek utzi egin zuten arren, gehienek jarraitu 
egin zuten, eta berri batzuk ere hasi ziren taldean.

Nolako kuadrilla osatu duzue?

Talde polita dugula uste dut. Egun, 22 lagun 
gaude taldean, eta leku ezberdinetatik heldu gara 
Lapurdiko Arraun Taldera. Esaterako, badaude nire-
kin gaztetatik Ur Jokon arituak, angeluarrak ere bai, 
noski, eta Baionako Aviron elkartean aulki mugiko-
rra egiten zuten batzuk ere gehitu zaizkigu ontzira. 
Guztira, bospasei arraunlari soilik gara aurrez aulki 
finkoan arituak. Beste guztiak iaz hutsetik hasitako 
lagunak dira, eta denborarekin oso ondo hartu dute 
arraunketa. Asko pozten gara beraiengatik. 

Nola joan da sasoi aurreko prestaketa?

Gustura gaude. Entseguek beren fruitua eman 
dutela esango nuke. Gainera, Gipuzkoako batelen 
ligan brontzezko domina lortu genuen, eta ona 
izan da. Gero, trainerura bideratu dugu gehienbat 
prestaketa egitera, eta ez dugu ontzirik atera trai- 
nerillen ligan. Gero, neguko jaitsierak eta traineru 
ligen aurrez jokatze diren estropadetan parte hartu 
dugu.

Emaitza onak lortuz, gainera.

Bai, erratekoa da gustura aritu garela. Estropada 
onak jokatu ditugu, eta gainontzeko taldeekin alde-
raketa bat egiteko balio izan digu. Gure ligakoen ar-
tean goikaldean kokatu gara. Lekeitioko estropadan 
bederatzigarren egin genuen, eta KAE 2 ligako 
lehenak izan ginen. Mutrikun ere ondo aritu ginen, 
eta liga bat goragoko –KAE 1– zenbait ontziren au- 
rretik egin genuen, nahiz eta gure ligako San Juan 
B aurretik geratu.

KAE 2 ligan goikaldean ibiltzeko esperantza 
duzue?

Orain artekoak ikusita goian ibili gaitezkeela uste 
dut, baina ez diogu asko begiratuko  sailkapenari. 
Guk ilusio handia dugu , eta helburua ondo pa-
satzea eta etorkizunerako oinarriak jartzea da. Uste 
dut traineru hau aukera ona dela Lapurdin arrauna 
apur bat berpizteko. Hala ere, estropadetara ahalik 
eta emaitza onenak lortzera joango gara. Helburu 
nagusia ez da mailaz igotzea, baina ohorezko txan-
dan egon gaitezkeelakoan nago. Hibaika, San Juan 
B, Donostiarra B eta beste ontzi batzuk oso indar-

tsu egongo dira, eta borrokatu egin beharko da. 

18 talde ari zarete KAE 2 ligan, ona ala txarra da 
arraunarentzat?

Alde onak eta txarrak dituela iruditzen zait. Hiru-
tan salbuetsi arren, hamasei estropada izango 
ditugu txapelketak kontatu gabe, eta estropada 
asko dira. Alde ona da guztiok izango dugula 
parte-hartzeko aukera, baina alde txarrak ere 
badaude: baliteke denboraldia luzeegia egitea, 
eta gainera kilometro asko egin beharko ditugu, 
horrek suposatzen duenarekin. 

Asturiaseko(Espainia) ontzirik ez da aurten, 
eta Santander(Espainia) aldean izango dituzue 
saiorik urrunenak.

Bai, eta gainera bertako talde asko egongo dira, 
inoizko talde gehien uretaratu baitituzte: San-
toña, Camargo, Laredo, Colindres eta Castro. Gu 
salbu, gainontzekoak bizkaitarrak eta gipuzkoa- 
rrak dira.

Ez zarete gipuzkoarrak, baina Gipuzkoako  
federazioko kide zarete. Zergatik?

Lapurdin ez dago tostako arrauna barnebiltzen 
duen erakunderik, eta Lapurdiko taldeak ia beti 
Gipuzkoako federazioan aritu dira, eta guk ere 
hala egingo dugu.
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Horrek Gipuzkoako txapelketa jokatzeko es-
kubidea emango dizue, eta Kontxako Banderaren 
legedia jarraiki, hango sailkapen estropada ere bai.

Bai, Kontxako Banderako araudiak dio Gipuzkoako 
txapelketan parte-hartzen duen ontzi orok sailka- 
pen estropadan hartu dezakeela parte, eta gu ere 
bertan izango gara. Biziki estimatzen da estropada 
hori jokatu ahal izatea. Badakigu ia ezinezkoa dela 
sailkatzea lortzea, baina sailkapen estropada bera 
jokatzea handia da gure mailako arraunlarientzat. 
Alabaina, ligan egin bezala, ez gara jolasera aterako 
eta ahalik eta emaitza onenaren bila joango gara. 

Etorkizun handia duen proiektua al da Lapurdiko 
Arraun Elkartearena?

Hala nahi dugu. Elkartea sortzeko asmoa Lapurdiko 
kostaldean tostako arrauna apur bat berpiztea 
izan da, eta jarraipena izatea gustatuko litzaguke. 
Trainerua izateak balio handia du horretarako, 
gaztetxoek ontzia uretan ikusten badute errazago 
gerturatuko direlako eta gainera harrobian da-
biltzanentzat erreferentzia izan daitekeelako. Hor-
taz landa, nesken ontzia ateratzea gustatuko litzai-
guke, eta dagoeneko aukerak ari gara aztertzen. 
Jadanik baditugu 30 neska inguru entsegatzen, eta 
oso kopuru ona da. Saiatuko gara trainerua ahalik 
eta lasterren uretaratzen. 

 “ Orain artekoak ikusita goian ibili  
gaitezkeela uste dut, baina ez diogu asko begi-

ratuko  sailkapenari. Guk ilusio handia dugu, eta 
helburua ondo pasatzea eta etorkizunerako  

oinarriak jartzea da. Uste dut traineru hau aukera 
ona dela Lapurdin arrauna apur bat berpizteko. ”
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IZASKUN 
OSES

“Domina lortu 
gabe esfortzua 

eta sakrifizioa ez 
dira berdin  
baloratzen”

TESTUA: Iñaki Berastegi/ @IBerastegi 
ARGAZKIAK:  Unai Beroiz/ @UnaiBeroiz
                          





Egokitutako  
atletismoan bi urte 
daramatzan arren, 
Izaskun Osesek 
(Barañain, Na- 
farroa, 1984) lor-
penen zerrenda 
dotorea osatu du: 
2016ko Europako 
Txapeldunorde 400 
eta 1.500 metro-
tetan eta brontzez-
ko domina 1.500 
metroetan Rio de 
Janeiroko Paralin-
piar Jokoetan.  Jaio 
zenean gaixotasun 
degeneratibo bat 
diagnostikatu  
zioten, Miopi Mag-
na deiturikoa, eta 
ordutik ikusmenak 
pixkanaka-pixkana-
ka okerrera egin 
dio.

Bereziki, 2015eko urrian izan zuen jaitsierarik 
handiena, beste galukoma bat aurkitu baitzi-
oten. Orain, begi batetik %5 ikusten du eta 
bestetik, %15. Arazo horiek egokitutako kirolar-
en bidea ireki zioten, eta urte gogor bat pasatu 
ostean, egindako sakrifizioak bere saria eman 
zion. Erizain lana ere utzi behar izan zuen 
Osesek, baina aurrera jarraitu eta zituen mugei 
egokitzea lortu du: “Errealitate bat da, ez duzu 
ongi ikusten, eta egoera berriari aurre egin be-
har diozu bidean geratu nahi ez baduzu”. Bikain 
egokitzeaz gain, dituen zailtasun eta mugak 
normalizatu nahi ditu atleta nafarrak, eta argi 
du gidarik gabe lehiatzen jarraituko duela ahal 
duen arte, eta egokitu gabeko kirolari, maila 
baxuagoan bada ere, uko egiteko asmorik ez 
duela. Egokitutako atletismoan behin izena 
egin duela, lorpenen zerrenda handitzen jar-
raitu nahi du Osesek, baina beti buruan dauka 
bere kirol ibilbideko lehentasuna zein den: ziklo 
olinpikoa egitea, hau da, 2020ko Tokiko Paralin-
piar Jokoetan parte hartzea.

Hamar hilabete igaro dira Paralinpiar Jokoak 
hamaitu zirenetik. Osatu zara Rion izan zenuen 
lesiotik?

Korrika egiten hasi naiz, baina ez nago guztiz 
osatuta. Urte gogorra izaten ari da, goiz eta 
arratsalde aritu naiz hanka errekuperatzeko 
saioak egiten. Ahal dudan guztia egiten ari naiz 
guztiz osatzeko, baina denbora aurrera joan ah-
ala ikusi dut ez nuela lortzen erabat sendatzea. 
Haustura bat izan nuen lehenik, eta hori sen-
datzeko prozesuan, beste haustura bat sufritu 
nuen.

Hortaz, ez zara puntu puntuan iritsiko datorren 
astean Londresen jokatuko den  Munduko Txa-
pelketa lehiatzeko?

Nik uste, azkenean, egoera onean iristeko 
kapaza izango nintzatekeela. Errekuperatzea 
gehiago kostatu bazait, prozesua azkartzeko 
saiakera gehiegi egin ditudalako izan da. Rioko 
Paralinpiar Jokoak eta gero, gogo handiarekin 
negoen Munduko Txapelketan parte hartze-
ko. Iazkoa urte oso ona izan zen, eta Munduko 
Txapelketan hirugarren postua behintzat man-
tentzea zen nire helburua.

Era hipotetikoan hitz egiten ari zarela ematen 
du. Uko egingo diozu Munduko Txapelketa 
parte hartzeari?

Ez da lesioagatik. Haurdun nago, eta amatasun 
baja hartuko dut. Abendurako espero dut haur-
ra, eta entrenatzen nabilen arren, ez dut parte 
hartuko.  Amatasun baja hartzeko logikoak 
iruditzen zaizkidan baldintza batzuk bete behar 
dira: ongi bazaude entrenatzen jarraitu behar 
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duzu, pisua ere kontrolatu behar da, eta erditu 
ostean, 4 eta 10 hilabete artean txapelketa gar-
rantzitsu egongo balitz, lehiatu egin behar duzu. 
Medikuak kontrolatutam entrenatzen jarraitu 
dezaket, baina ezin naiz pultsazio batzueta-
tik pasatu, ezin dut beroarekin korrika egin eta 
entremaneduen intentsitatea jaitsi beharko dut, 
besteak beste. Erditu aurreko azken hilabeteetan 
ez entrenatzea erabaki dut. 2018ko ekaina edo 
uztailerako lehiaketan egotea espero dut.

Badirudi jada zehaztu duzula zure hurrengo 
helburua. 2018ko Europako txapelketa begiz jota 
duzu?

Bai. Sei edo zazpi hilabete izango ditut txapelketa 
prestatzeko. Ez dakit nola errekuperatuko naizen, 
baina erditu eta sei astera entrenatzen hastea 
gustatuko litzaidake, sei aste pasa ostean gor-
putza bere onera itzultzen delako. Badakit urte 
gogorra izango dela, kostatuko zaidala, baina 
nire helburua berriz ere lehenengo postuetan 
sailkatzea izango da. Gainera, ez da gaixorik egon 
naizela, urtebete daramat entrenatzen baina ez 
dut benetan korrika egin. Europako txapelketara 
ahal bezain ondo iristea gustatuko litzaidake, bai-
na benetan 2020ko Tokioko Joko Paralanpikoei 
begira nabil, ziklo olinpikoa borobiltzea.

Uztartu daitezke amatasuna eta punta puntako 
atleta izatea?

Nik hori uste dut behintzat. Egia da, amatasuna

eta kirola uzartu daitezkeela profesionala bazara, 
kiroletik bizi bazara, baina horrez gain lan bat 
izango banu ezinezkoa izango litzateke. Orain, 
geroz eta gehiago babesten dira ama diren ema-
kume kirolariak. Lehen ADO eta ADOC programek 
ez zuten biltzen ama izan ondoren atleta pro-
fesional izaten jarraitu nahi zuten emakumeen 
egoera.

Atzera eginez, sekulako bilakaera egin duzu hiru 
urteren buruan egokitutako atletismoan. Dena 
den, korrika egiten hasi baino lehen, Taekwon-
doan ere arrakasta izan zenuen.

Txikitatik ibili izan naiz kirolak egiten, denetarik 
probatu dut. Nire gurasoek hori erakutsi zidaten. 
Taekwondoa izan zen serio hartu nuen lehend-
abiziko kirola eta 21 urtez azpiko Espainiako 
txapeldun ere izan nintzen. Hainbat arrazoi zirela 
eta uztea erabaki nuen, eta Donostian lan egite-
tik bueltatu ostean, korrika egiten hasi nintzen. 
Gustura sentitzen nintzen, baina hasieran ez 
nuen lehiaketetan edo txapelketetan parte hartz-
eaz ezer jakin nahi. Azkenean, ordea, oso modu 
naturalean erabaki nuen lehiatu nahi nuela.

2015ean glaukoma berri bat aurkitu zizuten, eta 
egokitutako atletismoan parte hartzeko  
bideari heldu zenion. Atletismoa uztea  
pentsatu zenuen?

Ez. Denbora asko neraman gaizki ikusten, ez 25
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 zitzaidan burutik pasatu korrika egiten uztea. 
Alderantziz, helburu berri bat sortu zitzaidan; 
paralinpiar atleta izatea. Gainera, hain justu, 
Rioko Olinpiar Jokoen aurretik sortu zitzaidan 
aukera, eta bulegoetan milaka txosten aurkez-
tu ostean onartu ninduten. Ikusmen arazoak 
dituzula frogatu behar duzu Nazioarteko Oftal-
mologoen aurrean, eta dituzun arazoen arabera, 
maila batean edo beste batean sartzen zaituzte; 
T11, T12 edo T13.  NI T12 kategorian aritzen naiz. 
Espainia mailan, nahikoa da ONCEn sartzea, 
baina nazioartean lehiatzeko ezberdina da. 
Txosten eta tramite asko egin nituen, baina nor-
mala iruditzen zait kontrol hori eramatea.

Egokitutako atletismoan berria izaki, ikusmen 
arazoak dituzula frogatzeaz gain, Rioko Paralin-
piar Jokoetan parte hartzeko gutxieneko marka 
ere behin baino gehiagotan egin behar izan 
zenuen.

Balio duzula frogatu behar duzu, etengabe lehi 
atzen egon behar zara eta beti lehendabiziko 
postuetan, eta ahal dela, marka hobetu behar 
duzu. Gogorra izan zen lana ere utzi behar izan 
nuelako. Aldi berean, horrek kirolean erabat 
zentratzeko aukera eman zidan, eta hori ere 
onerako nabaritu dut lehiatzerako orduan.Hala 
ere, nahiko nuke aurreko egoerara itzuli, eta nire 
lanean jarraitzeko aukera izan. Urte gogorra izan 
zen, fruitu bikainak eman zituena, baina lan 
izugarria eskatzen duena. Egindako esfortzua 
orain ordaintzen ari naiz lesio honekin. Ez dut 
penarik eman nahi, erizain izateari utzi behar 
izan nion eta birpentsatu nuen etorkizunean 
zer egin nahi nuen. Erabaki azkarrak hartzea 
gustatzen zait, eta lan egin ezin nuenez, kirolari 
heltzea erabaki nuen. Orain, fisioterapia ikasten 
hasi naiz, patxadaz.

Dena den, gutxieneko marka eginda ere,  
Paralinpiar Jokoetatik kanpo geratu zaitezke.

Bai, ez baita Olinpiar Jokoetako sistema ber-
bera. Gutxieneko marka egiteaz gain, zure her-
rialdeak plazak behar ditu. Plaza horiek aurreko 
txapelketetan lortutako emaitzen arabera ba-
natzen dira. Esaterako, Munduko Txapelketan bi 
domina lortuz gero, Paralinpiar Jokoetarako bi 
leku irabazten dira. Hala, gertatu daiteke, nahiz 
eta ez den ohikoa, plaza lortu duenak lekurik ez 
izatea jokoetan.

Gutxieneko marka ikusi zenuenean, pentsatzen 
zenuen lortu zenezakeela?

Erabat gai ikusten nintzen. Ni 800 metroetan 
aritzen nintzen, eta distantzia horretan nuen 
markarekin pentsatzen nuen 1.500 metro-
etakoalortu nezakeela. Rion ez zegoen 800 
metro

“Balio duzula frogatu 
behar duzu,  

etengabe lehiatzen 
egon behar zara eta 
beti lehendabiziko 

postuetan”.  

26
  H

ar
m

ai
la



etako proba. Hasieran zalantzak izan nituen, ez 
nekielako 400 metroetako proba edo 1.500ekoa 
prestatzera bideratu.Europako Txapelketan, or-
dea, hiru distantzia horietan gutxieneko markak 
apurtu nituen, baina bereziki 1.500 metroak 
prestatu nituen. Riorako bi distantziak prestatzea 
ezinezkoa zen. Hala ere, ni 800 metrotako atleta 
sentitzen naiz oraindik. Aldaketa handia zen, bai-
na nire entrenatzaileak lan bikaina egin zuen nire 
entrenamenduak distantzia berrira egokitzeko.

Ez zenuen hasiera onegia izan Brasilen, jada min-
duta iritsi zinelako. Nola lesionatu zinen?

Bartzelonako aurre kontzentrazioan, Riora joan 
baino hiru egun lehenago, mina hasi zitzaidan 
hankan. Hasiera batean, kargatuta nengoela uste 
nuen, baina ez haustura bat nuenik. Ez nekien zer 
zen zehazki, baina Rion nengoenean min asko 
nuen. Astebete eman nuen ia entrenatu gabe, 
eta azkenean infriltratu egin behar izan ninduten. 
Lasterketan zaudenean ez nuen minik nabaritu, 
baina berotzerakoan eta lasterketaren ostean, bai. 
Riotik bueltan bideoak ikusi nituen, eta jabetu 
nintzen ez nuela denez eroso korrika egin.

Hori gutxi ez balitz, zuzenean finalean aritzea 
aurreikusita bazegoen ere, finalaurreko ezuste-
koan ezarri zuen antolakuntzak.

Zalantza txiki bat izan nuen albistea eman zi-
datenean, nuen minarekin lasterketa bat korri-
tzeko gai ikusten nintzelako, baina bi jada asko 
iruditzen zitzaizkidan. Rankignean hirugarren 
postuan negoen eta taldekideek esaten zidaten 
finalera igaroko nintzela. Hankako mina kendu-
ta, nik ere uste nuen final aurrekoak gaindituko 
nituela. Gainera, nire familia, mutil laguna eta 
entrenatzailea bakarrik finala ikustera zetozen. 
Hortaz, ezin nuen huts egin. Finalaren aurreko 
astean bi aldiz infiltratu nahi ninduten, baina 
finalaurrekoa jartzean, behin baino ez genuen 
egin.  Zoramena izan zen, baina nik nire buruari 
esaten nion lasai egoteko eta baldintza horietan 
parte hartu beharko genuela.

Astebete eman zenuen ia entrenatu gabe eta 
korrika egiteko infiltratu egin behar izan zinen. 
Arazo horiek gabe, brontzezko domina hobetu 
zenezakeen.

Ez, postu berdina lortuko nuke. Benetan 
ga-rrantzitsua dena aurretik egindako prestaketa 
da, Riora zein baldintzatan iristen zaren, alegia.  
Arlo horretan zorte handia izan nuen, lesioa iris-
terakoan izan zelako, eta ez hilabete bat lehena-
go. Hala izan balitz, agian aste pare bat geldirik 
egon beharko nuen, eta ez nintzen egoera onene-
an iritsiko jokoetara.

Esan duzu gutxieneko marka lortzeko erabat gai 

ikusten zinela. Domina lortzeko aukerak izango 
zenituela hain garbi zenuen? 

Nire helburua ahalik eta hobekien lehiatzea 
zen. Banekien domina gabe bueltatzea aukerak 
zeudela, baina aldi berean gai ikusten nintzen 
domina bat kolkoratzeko. Berdin korrika eginda 
eta laugarren geratuta ere konforme geratuko 
nintzateke. Ez da gauza berbera domina lo-
rtzea edo ez lortzea, eta horrek ere rabia apur 
bat ematen dit. Domina lortzeak bakarrik balio 
du, domina lortu gabe sakrifizioa eta esfortzua 
ez dira berdin baloratzen. Eta hori pena bat 
da, kirolari bakoitzaren atzean lan eta esfortzu 
handia dagoelako. Hori esanda, noski nahiago 
dudala domina ateratzea. Dominak bakarrik 
baloratzen dira, eta ni laugarren geratzeko zori-
an egon nintzen, nahiz eta azkenean laugarren 
geratu zena kanporatu zuten.

Azken metroetako esprintean irabazi zenuen 
1.500 metroetako domina. Ondoren, laugar-
ren sailkatu zen Velasco mexikarra kanporatu 
zuten. Zer gertatu zen?

Gida askatzegatik eta atleta bultzateagatik kan-
poratu zuten. Gidekin tranpa asko dago. Ez da 
justua emakumezko atletak gizonezko gidekin 
aritzea, gizonezkoek nahita edo nahigabe ne-
sketatik tiratzen dutelako. Lasterketan nengoe-
la, uste nuen nire aurretik sartuko zela gidaren 
laguntzagatik. Lasterketari dagokionez, oso 
azkar atera ginen. Bi tunisiarrak berehala joan 
ziren bakarrik aurrera, eta nik banekien nire 
lehia brontzezko domina lortzekoa zela. Atzeko 
taldean geratu nintzen, eta azken metrotaraino 
eustea erabaki nuen. 200 metro falta zirenean 
ikusi nuen zertxobait atzera geratzen ari nint-
zela, baina azken 100 metroetan sartzean zirt 
edo zart egitea erabaki nuen, dena eman behar 
nuen, nire ezaugarririk onena baliatuz, esprinta. 
Oso ongi kudeatu nuen lasterketa izan zen.

Gidei dagokionez, zer dago legaltasunetik 
kanpo?

Batetik, erabiltzen diren soken araua ez dago 
ondo zehaztuta, eta horrek gehiago tiratzeko 
aukera ematen du. Bestalde, gida ere ezin da 
atletaren aurretik joan, eta atletari ere ezin zaio 
bultzatu indarra hartzeko. Azpijoko asko daude. 
Dena den, azpijokoak azpijoko, ni aurretik sartu 
nintzen, eta kanporatu bazuten ere, niretzat ez 
litzateke berdina izango aurretik edo atzetik 
sartzea.

Hala ere, gidaririk gabe lehiatzen jarraitzen 
duzu eta egokitu gabeko kirolean parte hartzen 
jarraitzen duzu.
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Gidariarekin korrika egin nezake, baina ahal 
dudan bitartean behintzat, gidaririk gabe jar-
raitzeko asmoa daukat. Egokitu gabeko laster 
ketetan ere ibili nahi dut, motelago joaten naiz, 
egoerara egokitzen naiz. Pistan erosoago nago, 
orientatzeko errazagoa delako, nahiz eta eguz-
kiak joatzen didan batzuetan ez dudan ezer 
ikusten.

Behin 1.500 metroetako proba amaituta, 400 
metroetako finala lehiatzea geratzen zitzaizun. 
Helburuak beteta zenituela, 1.500 metroak bai-
no gehiago disfrutatzeko aukera izan zenuen?

Egia esan, ez.  Atera behar nuelako atera 
nintzen, besterik ez. Hanka gaizki nuen eta last-
erketa hori soberan neukan. Behintzat 1.500eko 
proba egin ondoren izan zen, aurretik izango 
balitz asko nabarituko nuelako 1.500 metroe-
tako finalean. Dena eman nuen arren, formaz 
oso pasatuta eta nekatuta iritsi nitzen. Nire 
burua beste leku batean zegoen, eta distantzia 
hori gutxi landu nuen aurreko hilabeteetan.

Egokitutako kirola eta egokitu gabekoa prak-
tikatzen dituzu. Paralinpikoetan lehiatzen hasi 
zinenean  ikusi duzu ezberdinak direla?

Parainpikoen giroa Olinpikoen berbera da. 
Olinpikoek bezain beste entrenatzen dute, 
Olinpikoek bezain beste irabazi nahi dute eta 
esfortzua eta sakrifizioa ere berbera da. Alde 
horretatik, niretzat ez dago ezberditnasunik 
egokitu gabeko eta egokitutako kirol eta kiro-
larien artean. Ikaragarria da paralinpiar atletetk 
nola normalizatzen dituzten euren zailtasun 
eta mugak. Esaterako, Villa Olinpikoan dene-
tarik ikusten duzu: mota guztietako aparatuak, 
hankarik gabeko jendea, moto txikiak... Jendea 
normaltasunez bizi da, bere mugetara natural-
tasunez egokituz.

Hedabideetako ikusgarritasunari dagokionez 
somatzen duzu ezberdintasuna?

Bai, ez du ezer ikustekorik. Eta arlo ekono-
mikoan ere aldeak handiak dira. Antolakuntza 
aldetik, ordea, Olinpiar edo Paralinpiar jokoak 
berdinak dira. Pixkanaka ari dira aldatzen 
gauzak. Kasurako, Teledeporte telebista kateak 
Londres 2012ko Paralinpiar Jokoen zortzi ordu 
eman zituen. Rion, berriz, 80 ordutik gorako 
emankizuna eskaini zuen. Emaitza hobeak eta 
dominak lortzeak ere lagunduko digu ikusgar-
ritasun gehiago ematea Paralinpiar Joko eta 
atletei. Hau esanda, Nafarroko hedabideetan ez 
zitzaidan ikusgarritasunik faltatu domina lortu 
eta gero. Erreperkutsio izugarria izan zuen, bai-
na hurrengo hiru urteetan zurekin ahazten dira, 
eta zuk lan berbera egiten duzu.

Bereziki, arlo ekonomikoan dauden aldeak  
murriztea dira eman daitezkeen aurrerapau-
surik handienak Paralinpiar atleten egoera  
hobetzeko?

Seguruenik bai. Urrezko domina olinpiko 
batengatik 90.00 euro jasotzen dira, eta Para- 
linpiar Jokoetan lortutako urrezko domi- 
narengatik 30.000. Diru kantitatea ez ezik, bi 
programen iraupena oso bestelakoa da.Para- 
linpiarren kasuan,  diru laguntza hori man-
tentzeko, jokoetan lortutako emaitza baino 
postu bat atzerago geratu zaitezke bakarrik 
aurtengo Londresko Munduko Txapelketan. 
Eta hori oso zaila da. Alabaina, nabarmendu 
nahiko nuke, aurten Miguel Indurain Fundazio-
an berdindu egin dituztela paralinpiar atleten 
eta olinpiarrentzako diru laguntzak.

Arlo ekonomikoaz gain, zeresana eman dute 
hainbat egunkaritan gaia lantzeko erak edo 
atleta biktimiziateko joerak.
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Jendeari asko gustatzen zaio besteen ezbe-
harrei buruz hitz egitea. Noski, paralinpiar 
atletek arazo gehiagori aurre egin behar diete 
lehaitzeko, baina bizitza halakoa da, eta guk 
nahi dugu gurekiko jarrera Olinpikoekiko 
berbera izatea. Guk ez ditugu pena bezala 
sentitzen gure muga edo zailtasunak. Hortaz, 
ez dakit guk transmititzen ez dugun senti-
mendu bat nola jaiotzen den beste pertsona 
batzuetatik. Gizarte honetan oraindik mor-
boak erakartzen du. Guk hedabideetan gure 
lorpenengatik agertu nahi dugu.

Egokitutako kirolean, eta paralinpiar atleteten 
artean, emakumen eta gizonezkoen artean 
baldintzak ezberdinak direla ikusi duzu?

Kirolean orokorrean ezberdintasunak dauden  
arren, nik esango nuke atletismoan eta egoki-
tutako kirolean baldintzak berberak direla 
emakume zein gizonentzat. ADOC eta ADO 
progamek ez dute ezberdintzen emakumea 
edo gizona, nahiz eta amatasun baja jasota 
dagoen. Nik mundu honetan ez dut ezberdin-

sunik ikusten arlo horretan. 

Tokio 2020 buruan, parte hartzea lortuko ba-
zenu, Rion bezain beste disfrutatuko duzula 
uste duzu?

Ez, inondik inora ez. Riora atleta berri baten 
gisara joan nintzen, eta hori Tokion ezberdina 
izango da. Beste atleta batzuek esan didate 
bigarren Olinpiar jokoetan gehiago disfru-
tatzen dela. Egia esan, ez dakit hori posible 
den, nik nire lehengo jokoetan asko disfrutatu 
nuelako. 
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Belaunaldi  
eta filosofia  

aldaketa

2015eko ekainaz geroztik, hemezortzi 
pilotarik egin dute debuta  

profesionaletan. Inoizko kopuru  
handiena da. Askoren ustez, horrek 

maila eta kalitatea galtzea ekarri du.

TESTUA: Jon Eskudero/ @joneskudero
 ARGAZKIAK: Foku



Beteranoak gazteari lekua utzi beharra ohiko 
legea da kirolean. Zer esanik ez pilotan. Enpresa 
profesionalek hartu duten filosofiari jarraiki, be-
launaldi aldaketak ekarri duen iraultza agerikoa 
izan da, eta aurpegi berriz josita daude Aspe eta 
Asegarce. “Garai batean ez bezala, profesional 
mailan debuta egiteko aukera askoz handiagoa 
dute orain pilotari gazteek, pilotazaleek nahiago 
baitute zerbait berria ikusi. Horregatik, kontratu 
laburrak egin eta enpresak berritzea ohiko bi-
hurtu da”, adierazi du Inaxio Errandonea Aspeko 
zuzendari komertzialak. Filosofia horretaz gain, 
lesioek eta osasun arazoek ere zerikusia izan dute 
belaunaldi aldaketari dagokionez, hurrenez hur-
ren, Juan Martinez de Irujo, Abel Barriola eta Aitor 
Zubieta kantxetatik agurtu baitira. Hortaz, seku-
lako iraultza bizitzen ari da goi mailako pilota, 
azken bi urteotako gaztetze prozesua etengabea 
izan baita. 2015eko ekainaz geroztik hemezortzi 
pilotarik egin dute debuta.

Hemezortzi debut asko dira bi urterako. Hala 
iruditzen zaio Ekaitz Saralegi Asegarceko pilotari 
ohiari. “Gure garaian ia miraria zen profesionale-
tara jauzi egitea. Gehienez ere, urtebetean hiru 
pilotari igotzen zituzten, eta afizionatu mailan 
sekulako lehiakortasuna eta maila ona genuen. 
Goitik behera aldatu da orain enpresen filosofia”. 
Egun, bi enpresen artean, 47 pilotari dituzte, 25 
Asegarcen eta 22 Aspen, eta ia erdiek hiru urte 
baino gutxiago daramate profesionaletan (%44). 
“Pilota munduan gabiltzan guztion iritzia da 
pilotariek oso gazterik egiten dutela debuta, eta 
ondoren gehiegi sufritzea tokatzen zaiela. Pert-
sona gehienak 24 urte bete ondoren iristen dira 
heldutasunera fisikoki, eta orduan eman deza-
kete euren onena. Pilotan gutxik izan dezakete 
horretarako aukera”, adierazi du Saralegik.

Ezbairik gabe, pilotarien adina eraberritze 
prozesu horren beste datu argigarri bat da. Aspe 
eta Asegarceko pilotarien batez bestekoa 23,7 
urte da. Debut gehienak 20 edo 21 urterekin 
egiten direla kontuan hartuta, batez besteko oso 
baxua da. Ez baxua bakarrik, baita arriskutsua 
ere. Saralegi: “Afizionatu mailan heldutasunera 
iristeko aukerarik eman gabe pilotariak derri-gor-
tuta sentiarazten dira Aspen edo Asegarcen 
debutatzera. Euren ametsa hori izanik, normala 
da enpresei baiezkoa ematea, baina gero pilotal-
ekuetan gehien sufritzen dutenak eurak dira, 
22ra iristea asko kostatzen baitzaie”. Badira sal-
buespenak, urrutira joan gabe, Saralegi bera Altu-
na III.aren aholku emaile aritzen baita. Bada, 19 
urterekin debuta egin arren, izar bilakatu da jada 
amezketarra. “Irribarria eta nire kasua ezberdina 
izan daiteke, debuta egin orduko iritsi baikara goi 
mailara. Enpresak hutsune dezente izan ditu, eta 
horrek mesede egin digu bioi, ateak zabalago 
aurkitu ditugu eta. Halere, kasu gutxi dira hala-

koak. , eta nik uste hobea dela oso gazterik debu-
tatu ordez pazientzia gehiagoz jokatzea”, aitortu 
du Altuna III.ak. 

Altuna III.aren eta Irribarriaren ibili azkar bezain 
distiratsuarekin, batez ere pilotak irabazi due-
la uste du Errandoneak. “Altunak eta Irribarriak 
espero genuen maila hartu dute. Pilotari handiak 
izatea espero genuen, baina ez hain azkar. Aspen 
hutsune garrantzitsuak izan ditugu azken urte-
otan aurreko koadroetan: Gonzalez, Titin, Xala, 
Irujo… Haien tokia ederki betetzen ari dira gazteak; 
beraz, belaunaldi aldaketa ez da traumatikoa 
izan”. Hots, enpresa ikuspuntutik harago, bene-
tako errealitateari erreparatu behar zaiola uste 
dute pilota munduko hainbat adituk, eta ez sal-
buespenetan zentratu. Asegarcen pilotari lehenbi-
zi eta teknikari ondoren ibilia da Anizeto Lazkano 
tolosarra. “Gazteekin lan asko egindakoa naiz, 
baina guztiek ez dute Altuna III.aren eta Irribarri-
aren maila bera hartuko. Ez hain azkar, behintzat. 
Gazteek euren denbora behar dute, eta enpresek 
ez daukate pazientziarik. Balio ez duena kalera 
joaten da, eta hor dago koska”. 

Izan ere, gero eta bete- 
rano gutxiago dago en-
presen koadroetan. Pi-

lotariak profesionaletan 
hamar urte egiten ditue-
nean jasotzen du bete-
ranoaren titulua. Duela 
gutxira arte, oso ohikoa 
zen hamar urteko ibil-

bideko gorako pilotariak 
aurkitzea. Egun, oso zaila 

da. Lau beterano baino 
ez daude: Aimar Olaizola, 
Oinatz Bengoetxea, Iker 
Arretxe eta Julen Retegi. 
Uztailean Miguel Merino 

batuko zaie.
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LAU BETERANO DAUDE 

Izan ere, gero eta beterano gutxiago dago en-
presen koadroetan. Pilotariak profesionaletan 
hamar urte egiten dituenean jasotzen du beter-
anoaren titulua. Duela gutxira arte, oso ohikoa 
zen hamar urteko ibilbideko gorako pilotariak 
aurkitzea. Egun, oso zaila da. Lau beterano baino 
ez daude: Aimar Olaizola, Oinatz Bengoetxea, Iker 
Arretxe eta Julen Retegi. Uztailean Miguel Merino 
batuko zaie. Esate batera, 2006ko argazkiarekin 
alderatuta, lau pilotari horiek soilik jarraitzen dute 
zuriz jantzita. Hots, Aspek ez dauka orduko pilo-
tari bakar bat ere, Retegi Bi Asegarceren taldean 
baitzegoen duela hamaika urte.

2006an Aspek atera zuen argazkian ondorengo 
pilotariak agertzen dira. Aurrelarien kasuan: Titin 
III.a, Eugi, Xala, Irujo, Gonzalez, Capellan, Galarza 
V.a, Del Rey, Apezetxea, Baleztena, Larralde, Be-
rasaluze IX.a, Rober Uriarte eta Chafee. Atzelarien 
kasuan: Elkoro, Paskual, Goñi III.a, Lasa III.a, Eulate, 
Barriola, Zubieta, Laskurain, Apeztegia, Auxkin, 
Galartza VI.a, Arizmendi, Urberuaga eta Arruti. 28 
pilotari horietako inork ez du jarraitzen lehian, goi 
mailan bederen. Asegarcek hautatu duen politi-
ka ere berbera izan da. Duela hamaika urte bere 
argazkiak agertzen ziren 33 pilotarietatik atzelari 
guztiak desagertu dira: Errasti, Beloki, Patxi Ruiz, 
Otxandorena, Zearra, Begino, Peñagarikano, Ur-
rizelki, Mendizabal II.a, Eskudero, Beobide, Albi-
zuri, Apraiz, Argote eta Oteiza.

Aurrelarietatik falta direnak dira Unanue, Koka, 
Olaizola I.a, Berasaluze II.a, Esain, Agirre, Leiza, 
Saralegi, Beloki II.a, Mendizabal I.a, Arbizu, Diaz, 
Eguskiza eta Belloso.

Zerrenda luze horietako gehienak adinak edota 
sasoiak hala behartuta geratu dira profesionale-
tatik kanpo. Ez da izan Irujoren kasua, bihotzeko 
arazo batek utzi baitu kantxetatik at. “2006an 
hirurogei pilotaritik gora geunden bi enpresetan, 
eta orain berrogeita gutxi. Pilotari eta partida 
gutxiago daude, hor okerrago daude gauzak. Nik 
78 partida jokatu nituen urte batean, eta Titin III.
ak ehun inguru. Orain ez dago halakorik”. Iberoko 
izarraren arabera, beteranoen beharra beti egon-
go da pilotan. “Gazteak ikas dezan, enpresetan 
egon beharra dauka pilotan urte asko daraman 
jendea. Nik Elkororekin jokatu nuen, Zezeagare-
kin, Arroyo, Capellan, Etxaniz… Horiei irabaztea 
oso zaila zen. Pilotarekin pazientzia gehiago izan 
behar litzateke. 30 urterekin erretiratu behar iza-
tea goizegi iruditzen zait”.

ARRAZOI EKONOMIKOAK

Gazteen aldeko apustuaren beste arrazoi bat 
ekonomikoa da. Hasiberriek soldata txikiagoa 
izaten dute, eta, maila ematen dutela ikustean, 
enpresek hobetu egiten diete. “Gizarte osoari bez-
ala, pilotari ere krisiak eragin dio, eta enpresetan 
ez dago lehengo konturik. Jendea pilotalekuetara 
erakartzea zaila da, nahiz eta toki askok 
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bikain funtzionatzen duten. Iruñeko Labritek, es-
ate batera. Salbuespenak aparte, beti harmailak 
beteta edukitzea zaila da. Horrez gain, txapelket-
etarako babesleak bilatzea ere kosta egiten zaigu, 
eta apustuen mugimendua nabarmen jaitsi da. 
Orain, kirol apustu etxeetan jokatzen du jendeak, 
eta ez frontoiko artekariekin. Horregatik guztiaga-
tik, diru sarrerak murriztuta dauzkagu”. Eta noski, 
enpresak diru sarrerak murrizten badira, pilota-
rien poltsikoetara ere diru gutxiago iristen da. 
Hori bai, enpresek eurek ere ahalegin gutxi egiten 
dutela uste du Lazkanok. “Begira, Aspe fundazioa 
sortu zenean, han eta hemen jaialdiak saltzen zit-
uen. Ni tolosarra izanik, gogoan dut pilota partida 
profesionalak izaten zirela Berrobin, Asteasun, 
Zizurkilen…

Orain ez dago halakorik. Udaletxeetara aurre-
kontu garestiak bidaltzen dituzte enpresek, eta 
ez dute ahaleginik egiten euren eskaeretara 
egokitzeko. Gaizki ohituta daude, eta ez zaie axo-
la jaialdi gutxiago edukitzea. Izan ere, txapelketa 
eta torneotan jende andana biltzen dute, eta aski 
sarrera saldu”. Telebista eskubideetatik ere en-
presek dirua jasotzen dutela gogorarazi du Ase-
garceko teknikari ohiak. “Ez zait iruditzen Aspek 
eta Asegarcek diru arazorik dutenik. Dena eginda 
ematen ez bazaie, akabo, ez dira saiatu ere egiten 
jaialdiak saltzen. Eta jaialdirik saltzen ez bada, 
pilotariek partida kopuru gutxiago jokatzen dute”. 
Logikari jarraituta, partida gutxiago jokatzeak zera 
ekartzen du: kirol maila galtzen joatea. Sarale-
giren esanetan, orain dela hamar urte orain baino 
maila hobea zegoen pilotan, oro har . “Ez daukat 
zalantzarik. Bigarren mailako pilotari bezala hartu

izan dut nik neure burua beti, baina oraingo 
egoera ikusita, lehenengo mailakoa izango 
nintzakeen. Zergatik? Egia da partidetako mate-
riala aldatu dela eta orain zailagoa dela pilotari 
ona izatea, baina enpresen filosofiagatik mailak 
nabarmen behera egin du. Pilotari bat ez baldin 
bada lehenengo lerrokoa izan, kanporatzea erab-
aki dute, nahiz eta 26-32 urte bitartekoa izan. Eta, 
haren ordez, gazteago baten aldeko apustua egin 
dute”. Besteak beste, enpresek nahiago dute aur-
pegi berrien alde egin eta bide batez, soldatetan 
diru gutxiago gastatu. “Beti egongo dira enpresa 
bakoitzean lauzpabost pilotari on, baina gainer-
ako denak oso maila apalekoak dira. Lehen ez zen 
hori gertatzen, askoz lehiakortasun handiagoa 
zegoen, baina orain bost axola zaie 

Asperi eta Asegarceri. Badauzkate pilotari on 
batzuk, eta gainerako gazteak bi urteko kontratu-
arekin dauzkate, egunen batean etxera bidaltze-
ko batere gupidarik gabe”.

Nola ez, gazte horien artean ere maila ona ema-
ten duen pilotariak badu arriskua onenen artera 
iristeko, baina hori ere gero eta zailagoa da, Laz-
kanoren esanetan. “Enpresek ahaleginik egiten 
ez dutelako jaialdiak saltzeko, bigarren lerroko 
pilotariek oso partida gutxi dituzte. Gaur jokatzen 
badute, hurrengo partida baliteke hiru astera 
edukitzea. Beraz, pertsona horrek zer nolako 
motibazioa eduki behar du entrenamenduak 
egiteko? Gainera, kontuan hartuta zer nolako sol-
data txikiak dauden gaur egun”. Ados dago Asier 
Mintegi ere, Lazkaoko pilota eskolako arduraduna. 
“Pilota eskoletatik ateratzen ditugu pelotariak,34
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eta eguneroko harremana daukagu eurekin. 
Haserre sentitzen ditugu sarritan, partida gutxi 
jokatzen dutelako. Hiru astean behin jokatuta 
ez dago norberaren errendimendua hobetzerik. 
Gainera, egun jakin horretan ondo jokatu behar-
ra daukate, artekarien eta telebista ere inguruan 
izaten dituzte, eta lanak gaizki eginez gero, en-
presek gogor jokatzeko arriskua dute. Presio horri 
hain gazterik aurre egitea ikaragarri zaila da!”.

ETORKIZUNEAN, ZER?

Pilota eskola baten ikuspuntutik ere, pilota maila 
galtzen ari dela uste du Mintegik. “Goi mailako 
profesionalen artean oso pilotari onak dauzkagu, 
eta gazteak, gainera: Altuna III.a, Irribarria, Re-
zusta, Zabaleta, Urrutikoetxea, Ezkurdia, Albi-
su… Ordea, koska horretatik behera sortzen dira 
arazoak, pilota ez baita soilik izarren inguru bat. 
Enpresen filosofia honek ekarri duena da bigar-
ren mailakoen artean mailak nabarmen behera 
egitea. Sasoi onean dauden baina hobetzeko tar-
terik ez duten kirolariak kaleratu egiten dituzte, 
eta oso gazteak hartu”. Beraz, bi enpresetan gazte 
ugari daudelako, sarritan ez dira espero bezain 
maila oneko neurketak ikusten. Hala iritzi dio Laz-
kanok. “Ez naiz partida nagusiez ari, baizik bigar-
ren mailakoez. Orain dela lauzpabost urte neu-
rketa gogorrak eta onak ikusten ziren. Bigarren 
mailan txapeldun izatea bazen zerbait: Saralegi, 
Argote eta beste dauzkat gogoan. Orain, berriz, 
askoz merkeago saltzen da balentria hori. Norma-
la den bezala, jaialdietako lehen eta hirugarren 
partidetan aritzen direnek maila txikiagoa dute, 
debutatu berriak direlako, eta partida kaskagar-
roak suertatzen direnez, pilotazaleak harmailetan 
biltzea ere zailagoa da”.

Profesionaletan soilik ez, enpresen filosofiak 
afizionatu mailan ere badu zerikusi zuzena, 
Mintegiren arabera. “Hasteko, esan beharra dago 
afizionatu onenak ez direla igotzen profesion-
aletara. Aspe eta Asegarceko teknikariek ez dute 
onenarengana jotzen, baizik etorkizunean zerbait 
eman dezakeela ikusten dutenarengana. Arazoa 
da gero pilotari horrek ez duela behar bezalako 
biderik egiten, enpresen erruz. Sumatzen dut 
afizionatu mailan ere gero eta maila eskasagoa 
dagoela. Gero eta errazago egiten dute askok 
debuta, ezustean iristen dira debut gehienak, 
eta gazte asko gora igotzen direnez, beheran ere 
maila jaitsi egiten da”.

Filosofia horrekin konforme agertu ez arren, pilo-
ta Euskal Herriko kirola dela garbi dute denek, eta 
pilota eskoletan behintzat, lanean jarraituko dute 
aurrerantzean ere. “Enpresek gauza asko ez di-
tuzte ondo egiten. Pentsa, pilotari baten formazio 
eskubideengatik ez dugu ezer kobratzen, baina 
tira. Halaxe daude kontuak. Badakigu filosofia 
honek bide beretik joko duela eta belaunaldi

aldaketak etengabekoak izango direla, eta horre-
tara egokitu beharko dugu. Beti da polita pilota 
elkarte batetik gazte profesionalak ateratzea, eta 
ilusio horrekin segituko dugu eguneroko lanean”.

Pilota eskola baten ikus-
puntutik ere, pilota maila 

galtzen ari dela uste du 
Mintegik. “Goi mailako pro-
fesionalen artean oso pilo-

tari onak dauzkagu, eta gaz-
teak, gainera: Altuna III.a, 

Irribarria, Rezusta, Zabaleta, 
Urrutikoetxea, Ezkurdia, Al-
bisu… Ordea, koska ho-rre-
tatik behera sortzen dira 
arazoak, pilota ez baita 

soilik izarren inguru bat. 
Enpresen filosofia honek 
ekarri duena da bigarren 
mailakoen artean mailak 
nabarmen behera egitea. 

Sasoi onean dauden baina 
hobetzeko tarterik ez duten 

kirolariak kaleratu egiten 
dituzte, eta oso gazteak 

hartu”. Beraz, bi enprese-
tan gazte ugari daudelako, 

sa-rritan ez dira espero bez-
ain maila oneko neurketak 

ikusten.
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Kapitaina eta  
erreferentzia galdu 

ditu Realak sasoi 
amaiera honetan: 
erretreta hartu du 

Maite Azkoa- 
gak. Zenbat urte, 
oroitzapen asko, 

garaipenak, pozak 
eta tristurak; baina 

guztiaren gaine-
tik, pertsonak eta 

taldekideen arteko 
harremana.

  

 “BUKATZEN ARI 
ZITZAIDALA OSO 
GARBI IZAN DUT 

AZKEN  
URTEETAN”



Non dago bukaera honen hasiera?

Ez da une bateko erabakia izan. Ez da erraza hor-
relako erabaki bat hartzea, eta ez da egun batetik 
besterako kontua izan. Batzuk harritu egin dira, 
erabakia jakinarazi nuenean behin-betiko hautua 
eginda nuelako. Neure buruarekin pentsatzen 
joan nintzen erabakia esatera, atzera egiteko 
inolako asmorik gabe. Azken urteetan, urtero joan 
izan naiz pentsatzen zer egin, urte asko izan dire-
lako eta denboraldiak luze joaten direlako ere bai. 
Garbi daukat aurten ez bazen iaz izango zela, edo 
hurrengoan. Bukatzen ari zitzaidala oso garbi izan 
dut azken urteetan. 

Erraza izan al zaizu azken erabakia hartzea?

Erraza ez da izan. Urte asko eta gauza asko bizi 
izan ditut. Gauza asko daude atzean: astean lau 
aldiz entrenamenduak, bidaiak autobusez, aste-
bururo partidak, taldekideekin ordu asko iga-
rotzea... Azkenean, neguan batez ere, nire bizitza 
izan da lanetik entrenatzera, eta entrenatzetik 
etxera; eta asteburuetan, partidak. Taldekideekin 
askoz denbora gehiago pasatu izan dut lagunekin 
baino. Lehen, hilabete edo bi egoten nintzen 
lagunak ikusi gabe. Taldekideekin, aldiz, egunero 
izan dut harremana, eta hori dena alde batera 
uzteko erabakia hartzea ez da erraza izan. Nik 
neuk hartu dut erabakia ondo pentsatuta, sasoiko 
nagoenean, inork eta ezerk behartu gabe, eta 
horrek asko erraztu dizkit gauzak erabakia hartz-
eko garaian. Ez dut hockeya utzi kanpoko faktore 
batek eraginda. Penarekin bai, baina ondo pent-
satua izan da. 

Erretreta hartzera zoazten kirolari guztiek gar-
rantzia ematen diozue erabakia hartzea sasoiko 
zaudetenean. Zergatik?

Azkenean, kirola egiten duzunean badakizu kan-
poko faktore asko daudela: lesioak, sasoi puntu 
onari eutsi ezina... Ezagutu izan ditut taldekide-
ak, adibidez, lanagatik utzi behar izan dutenak 
belar hockeya. Horregatik denagatik balio handia 
ematen diot erabaki hau norberak hartzeari, eta 
ez besteren batek edo beste zerbaitek eraginda. 

Atzera begiratuta, kontu txikietan sartu gabe, zer 
ikusten duzu zure ibilbidean?

Partidak irabazi eta galdu ditutt, partida asko 
jokatu, baina azkenean, pertsonekin geratzen 
naiz. Norbere esperientziak eta besteekin izanda-
ko harremanak balio du. Bizitza bera, azken 
batean. Hau bizimodua da, elkarrekin denbora 
asko pasatzen dugu, eta pertsona bezala hazten 
laguntzen digu. 

Maite Azkoaga bat dago hasieran, eta orain beste 
bat, orduan, esperientzien eta harremanen bidez 
hazten joan dena.

Hori da, bai. Hamabost urterekin debutatu nuen 
Realean, eta lehen taldean leku finkoa hama-
zazpirekin hartu nuen. Haur bat nintzen, eta 
hezi egin naiz talde barruan. Oso polita da hori, 
eta aldi berean, gauza ederra da ikustea nola 
hartzen dituzten balio horiek atzetik datozen 
jokalari gazteek.

Haur hura erreferente bat bihurtu da orain gaz-
teenentzat. Berez egiten da hori ala sentitu izan 
duzu zama edo ardura moduko zerbait?

Berezkoa da. Urteak joan ahala helduenengan-
dik ikasi izan dut, eta azkenean, kate bat da hau. 
Gauzak ikasi egiten dira, eta ez da behartua, 
berezkoa da. Kirolak eta hockeyak balio batzuk 
erakusten dizkigu, eta berez-berez igarotzen 
dira belaunaldiz belaunaldi.  

Zer duzu gogoan Realean sartu zineneko  
garaiaz?

Konturatu ere ez nintzen egiten non nenbilen. 
Santo Tomas Lizeoan jokatzen nuen gazte 
mailan, eta Realaren harrobiko taldea da. Er-
reginaren Kopara joateko esan zidan Realak, eta 
astean zehar entrenatzen hasi nintzen taldeare-
kin. Ez nuen pentsatu ere egiten ibilbide luze 
bat egingo nuenik. Ez neukan aparteko pre-
siorik, eta berezko zerbait izan zen harrobian 
hasi eta talde nagusira heltzea. 

Umetatik zeunden Realean jokatzeko aukerari 
begira?

Bai. Umetako nire entrenatzaileek Realean 
jokatzen zuten, eta partidak ikustera etortzen 38
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Baina ez genuen ikusten talde nagusia zerbait 
ukiezina balitz bezala; gu harrobikoak ginen, 
eta katearen azkeneko begian talde nagusia 
zegoen, besterik gabe. Orain ere berdin ikusten 
gaituzte gu harrobiko jokalariek. Gertutasuna 
izan da oinarria. Azken urteetan batera tokatu 
izan zaigu egotea ligako Lauko Finalean gure 
infantilekin, eta harremana oso normala eta 
berezkoa izan da. 

Nolatan hasi zinen belar hockeyan?

Lizeoan asko jokatzen da, eta beti eman izan 
zaio garrantzia handia. Eskola kirola egin eta 
gero, futbola aukeratu nuen, eta atezain ibili 
nintzen, baina ezer ez. Anaiak hockeyra jokatzen 
zuen, Bera Berako zelaitik gertu bizi ginen, eta 
lagun batzuk ere ibiltzen zirenez, azkenean he-
men bukatu nuen, eta gaur arte. 

Hockeya erabat utzi behar duzu?

Utzi, utzi ez. Taldekideengandik gertu jarraituko 
dut, eta partidak ikustera etorriko naiz. Kirola 
egiten jarraituko dudala garbi daukat, ez dut 
utziko egun batetik bestera. Kirolaria naiz azken 
batean. 

Kirol zehatzen bat?

Ez. Neure kontura hasiko naiz. Nahiko disziplina 
izan dut urte hauetan, eta orain beste lasaitasun 
bat behat dut. 

Egingo zizun eskaintzaren bat Realak  
taldearekin lotuta jarraitzeko, ezta?

Ez dugu hitz egin oraingoz. Joango gara ikusten. 
Pixkat aldendu nahi dut orain hemendik, urte 
asko izan direlako. Orain, atseden hartu nahi dut. 
Gero, ikusiko dugu. 

[Jokalari bezala jantzita azaldu da entrenatzera, 
eta ez Harmailako argazkiak ateratzeko bakarrik]

Ikusten duzu nola etorri naizen jantzita... Datorren 
denboraldian, penaltietako lehen pasea geratzen 
genuen bi jokalariak ez gara egongo, eta gazteei 
erakutsi egin behar zaie. Entrenatzailearekin 
[Jorge Perez] hitz egin nuen, eta hemen nago. 
Gauza zehatzetan laguntzeko prest nago. 

Entrenatzaile ikusten duzu zeure burua egunen 
batean?

Ez. Gaztetan izan nintzen jubenilena hiruzpalau 
urtez, baina denbora asko behar da. Lanarekin uz-
tartzeko ere gaizki ibiliko nintzateke, eta gainera, 
ondo prestatu behar zara horrelako ardura bat 
hartzeko. 

Zer da Realaren belar hockeyko taldea?

Bizitzeko era bat da ia-ia. Eguraldi txarrarekin en-
trenatzera nentorren batean ezagun batek esan 
zidan ea zitzaidan astuna egiten. Batzuetan as-
tuna egiten da, baina gustatzen duzulako egiten 
duzu, eta gauza on gehiago ematen dizkizulako 
txarrak baino. Azkenean, familia moduko bat da 
talde hau.

Zer ematen diete atzerritarrek Realari kirol jar-
dunaz gain?

Aberastasuna. Beste kultura bat ekartzen dute, 
eta ezberdinekin bizitzea lagungarria da. Nire 
kasuan, adibidez, oso lagun ona daukat Argenti-
nako jokalari bat, urte eta erdi egon zen gurekin, 
eta bere ezkontzan izan nintzen. Begira Poli Gua-
jardo ere, taldekide ohia. Argentinatik etorri zen, 
eta orain hemen geratu da bizitzen.    

Beti izango da kirol txikia belar hockeya?

Futbolarekin alderatzen badituzu beste kirol guz-
tiak, beti izango dira txikiak, edo parte hartzaile 
gutxikoak. Badaude hain txikiak ez diren kirolak 
ere: saskibaloia, adibidez. Zaila da denentzat 
lekua egotea, eta futbolak asko jaten du. Gure 
kirola hedabideetan azaldu denean, jendeak inte-
resa azaldu izan du, eta gero eta ume gehiago ari 
da gerturatzen. Garrantzitsua da medioen lana, 
erosoak garelako zentzu batean: ez badigute 
muturren aurrean jartzen aukera bat, ez hara 
gerturatu ere egiten. Pixkakana bidea egiten ari 
gara, pausoak txikiak dira, baina pausoak azken 
batean. 39
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Hedabideek orain leku gehiago ematen diote 
belar hockeyari lehengo aldean, ezta?

Bai. Hobetzen ari da. Emakumezkoen kirolari 
gero eta garrantzia handiagoa ari zaio ematen gi-
zartean, eta pausoa da hori ere. Falta da oraindik 
gehiago ezagutaraztea, baina hobeto gaude. 

Zuk zeu sentitu izan zara baztertua kirolean 
emakumea zarelako?

Belar hockeyan ez, gizonezkoena ere kirol txikia 
delako. Gehiago esango nuke: emakumezkoei 
leku gehiago egin zaigu hedabideetan gizonez-
koei baino, eta hori gertatu da emaitzengatik. 
Horrek saltzen du, eta emaitzek dute indarra. 
Beste kirol batzuekin alderatzen hasita bai, ba-
ztertua sentitu izan naiz.

Futbolean, adibidez, emakumeen artean badira 
soldata bat irabazten ari direnak. Zer iruditzen 
zaizu?

Beraientzat ona da, eta hor ez daukat ezer esate-
ko. Kirol batzuetan, horrelako pausoak ari dira 
ematen, eta alderdi onak eta txarrak dauzka. 
Arriskutsua izan daiteke, adibidez, Realeko hock-
eyko nesken taldea erabat profesionalizatzea, 
lehen aipatu ditugun familia giroa, balioak eta 
abar galtzeko  arriskuan egon litezkeelako. Gure 
taldeko atzerritarrek kobratu egiten dute, baina 
hemen bizitzeko hainbeste ematen zaie. Club 
de Campo taldean denek kobratzen dute. Ondo 
kudeatzen bada kobratzearena, ona litzateke, 
hori garbi utzi nahi dut. Baina uste dut oso urrun 
dagoela aukera hori. 
Baliabide asko behar da, dirua azken batean. 
Gure taldearentzat gastuak handiak dira 

bidaietan eta. Soldatak gehituz gero, diru askoz 
gehiago beharko genuke. 

Nazioartean jokatzeko eskaintzarik izan duzu 
inoiz?

Inoiz ez. Kanpora joan nahi duena berak bilatzen 
duelako joaten da. Lehen hala izaten zen behint-
zat. Orain, Herbereheetan, Belgikan eta halako 
herrialdeetan aukerak ireki egin dira, azkeneko 
bospasei urteetan. 

Egin gabe edo lortu gabe geratu zaizun zerbait?

Atzera begiratzen badut, beti oroitzen naiz 
galdutako finalez edo partida zehatz batzuetaz, 
baina hala beharko zuen, eta ez dago bueltarik. 
Ezin dira aldatu. Pena dut liga irabazi eta hurren-
go

denboraldian ligako finala etxean bertan galdu 
izana; kanpoan jokatutako partida irabazi egin 
genuen, baina etxeko biak galdu. Mingarriena 
hori izan da niretzat, taldea bazegoelako liga hura 
ere irabazteko, baina Club de Campo hobea izan 
zen. 

Club de Campo, aurkari zitalena zuretzat eta 
Realarentzat azken urteetan. 

Hala da. Final ia denak beraien aurka galdu ditu-
gu, eta irabazi genuena ere bai. Talde indartsuena 
dira azken urteetan. Borrokan ibili gara beraiekin, 
eta hasieran, oso urrun ikusten genituen; gero, 
gerturatzen joan ginen pixkanaka; eta irabazi ere 
irabazi genien liga hura. 

Nolakoa da Realaren etorkizuna, ikusita harrobi-
tik zer datorren?40
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Ikusi egin behar da. Zaila da goian ibiltzea, 
talde batzuk aurrerago dauzkagulako. Baina fi-
nalerdietan eta ibiltzeko lehian egoteko modu-
an izango gara. Asko aldatu da taldea azken 
urteetan, gaztetu egin baita orain. Gazte horiek 
denbora behar dute egonkortzeko lehendabizi, 
eta gero gorantz joateko. Denboraldi honetan, 
gazteekin lan berezia hasi gara egiten, eta hori 
da bidea. 

Talde irabazlea izan da historikoki Reala, eta 
sentitu izan duzu presiorik irabazten segitze-
ko?

Jokatu izan dut denboraldiren batean atzeko 
postuetako lehian, eta presiorik ez dut inoiz 
sentitu. Taldearen barruan oso garbi jakin be-
har da zein helburu lor daitezkeen. Nire izateko 
era izango da, baina gazteei beti esaten diet 
presioa ezin dela kanpotik jarri. Horrek zeharo 
lotzen zaitu jokalari bezala. Lana ondo eginda, 
bakoitzak bere buruarekin lasai egon behar du. 

Emaitzak eta presioa aipagai hartuta, beheko 
mailetako zenbait kirol jardunetan, istiluak 
gero eta sarriago gertatzen ari dira, gurasoen 
artean, jokalarien artean eta abar. Belar hock-
eya nola dago horretan?

Arazo hori ez daukagu. Gazte mailetan, en-
trenatzaileak saiatzen dira denek joka deza-
ten, adibidez. Jokatzea, saiatzea eta ikastea 
dela garrantzitsuena erakusten zaie beheko 
maile-tan haurrei, eta gurasoek ere barner-
atua daukate. Infantil mailan, elkarren aurka 
jokatzen dute hemengoek, baina astean zehar 
batera entrenatzen dute. Lagunak dira azkene-
an, eta horrek ere laguntzen du istilurik egon 
ez dadin zelaietan. 

Garrantzia gehiegi ematen zaio emaitzari 
kirolean?

Baietz uste dut. Onerako eta txarrerako. Partida 
irabazten denean, jendea ez da gai aztertzeko 
zergatik irabazi den, eta emaitzarekin geratze-
ko arrisku handia egoten da; berdin izaten 
da gaizki jokatu bada ere, eta horrek ez du 
laguntzen hobetzeko bidean. Aldiz, galtzen 
denean, aukera egoten da gehiago ikasteko 
eta hobetzeko. Goi mailako taldeetan, ez da 
dudarik emaitzak sekulako garrantzia izaten 
duela, baina gehiegizkoa da nire ustez. Gazte 
mailetan, egia da baita ere emaitza positiboak 
lagundu egiten duela jokalarien konfiantza 
handitzen. 



“ Atzera begiratzen badut, 
beti oroitzen naiz galdutako 

finalez edo partida zehatz 
batzuetaz, baina hala beharko 

zuen, eta ez dago bueltarik. 
Ezin dira aldatu. Pena dut liga 
irabazi eta hurrengo denbo-
raldian ligako finala etxean 

bertan galdu izana; kanpoan 
jokatutako partida irabazi 
egin genuen, baina etxeko 

biak galdu. Mingarriena hori 
izan da niretzat, taldea baze-
goelako liga hura ere iraba-
zteko, baina Club de Campo 

hobea izan zen. “

Autobuseko bidaiak...

Amaigabeak.

Baina...

Famili giroa egiteko oso egokiak. Denetarako 
denbora izaten da, luzeak izaten direlako: jolas-
teko, hitz egiteko, atseden hartzeko, irakur- 
tzeko, pelikulak ikusteko, eta baita haserre- 
tzeko ere. Hau ez baita dena polita eta ede-
rra izaten. Momentu bat gehiago da bidaiena  
eta azkenean onak eta txarrak balantzan jarri 
behar izaten dira. Denetatik ikasten da, baita 
haserraldietatik ere. Dena ondo joango balitz, 
txarra. Lehiaketak berarekin dakar noizean be-
hin eztabaidak izatea talde barruan. Kapitain 
izanda, bizi izan ditut horrelako une batzuk, 
eta adinarekin hobeto kudeatzen ikasten da. 
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 “ Emaitzari garrantzi 
gehiegi ematen zaiola 
uste dut. Onerako eta 
txarrerako. Partida ira-
bazten denean, jendea 

ez da gai aztertzeko 
zergatik irabazi den, 
eta emaitzarekin ge- 
ratzeko arrisku han-

dia egoten da; berdin 
izaten da gaizki jokatu 
bada ere, eta horrek ez 

du laguntzen hobe- 
tzeko bidean. Aldiz, 
galtzen denean, au-

kera egoten da gehia-
go ikasteko eta hobe- 

tzeko. Goi mailako 
taldeetan, ez da 

dudarik emaitzak se-
kulako garrantzia iza-

ten duela, baina gehie-
gizkoa da nire ustez. 
Gazte mailetan, egia 
da baita ere emaitza 
positiboak lagundu 

egiten duela jokalarien 
konfiantza handitzen.”
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25 urte bete dira 
Miguel Indurainek 

urte berean Italiako 
Giroa eta Frantziako 

Tourra irabazi  
zituenetik. 1992an 

eta 1993an lortu zuen 
balentria. Ordutik, 

Marco Pantani baka- 
rrik izan da gai biko 
hori lotzeko, 1998an. 

Nafarrak zeuzkan 
“izaera lasaia eta  

kalitate harrigarria” 
goratu dituzte Ma- 

riano Lejarretak, 
Abraham Olanok eta 

Joseba Belokik.



“Gero eta zailagoa izango da txirrindulariren 
batek urte berean Italiako Giroa eta Frantziako 
Tourra irabaztea”. Ez da edonoren hausnar-
keta: Abraham Olanoren hitzak dira (Anoeta, 
Gipuzkoa, 1970). “Hori bai, tartean-tartean, beti 
agertzen da arauak hausten dituen norbait”. 
Nairo Quintana zen, itxuraz, aurten balentria 
hori egiteko hautagai argia, baina Movistarreko 
txirrindulariak huts egin zuen Italiako Giroan. 
Mendateetan eutsita eta erlojupekoetan hautsita, 
Tom Dumoulinek (Sunweb) ezinean utzi zituen 
igotzailerik finenak. Herbeheretarrak 31 segundo-
ra urrundu zuen Quintana, 40ra Vincenzo Nibali 
(Bahrain), 1.17ra Thibaut Pinot (FDJ), 1.56ra Ilnur 
Zakarin (Katuxa)... eta, iragan hurbilean akats tak-
tiko larriak egin ondoren -orain bi urteko Vueltan 
larriena, garaipena esku-eskura zeukanean-, “laino 
artean” amaitu zuen denboraldiko hiru asteko 
lehen itzulia.

Berehala iritsi zen alderaketa: “Miguel Indurainen 
traza dauka Dumoulinek”. Baina, datuak eskuetan 
hartuta, punta banatan daude bi txirrindulari-
ak. 1,86 metro luze zen nafarra, eta neurri bere-
koa da Dumoulin ere. Erlojupekoetan hausten 
zituzten eta dituzte itzuliak biek. Baina 80 kilo 
mugitzen zituen Indurainek, eta 71 besterik ez 
dauzka Dumoulinek. Egungo potentziometroek 
pare bat koska goitik jarriko zuketen atarrabiarra. 
Ziur. 1992an eta 1993an Giroa eta Tourra bere egin 
zituen Indurainek, baina Dumoulinek, oraingoz, 
ez dauka asmorik bi erronkei heltzeko. “Eta ez dut 
uste saiatuko denik ere”. Marino Lejarreta (Ber-
riz, Bizkaia, 1957) ari da hizketan. “Lortzekotan, 
Vincenzo Nibali edo Chris Froomeren gisakoren 
batek lortuko du helburu hori. Dumoulinek asko 
egurtzen du gorputza mendateetan”.

Errepidean bezala, bizitzaren joanean ere nekez 
gera daitezke erlojuaren orratzak, eta 25 urte joan 
dira jada Indurainek, urte berean, Giroa eta Tourra 
irabazi zituenetik. Genova eta Milan lotu zituen 
1992ko Giroak, maiatzaren 24tik ekainaren 14ra 
jokatu zenak, eta nafarrak hogei egun egin zitu-
en maglia arrosa soinean zuela -aurreko urtean 
lehenengoz Frantziako Tourra irabazita zegoen-. 
Zortzi kilometroko aitzin-etaparekin hasi zen Giro 
hura, eta halako ibilbideetan inor gutxik egit-
en zion itzal Thierry Marie frantziarrari. Ullivetto 
Termetik Arezzora bidean hasi zen gorpuzten 
Indurainen balentria, bigarren etapan. Claudio 
Chiapucci eta Giorgio Furlanen mugimenduari 
eroso erantzunda, 30 laguneko taldetxoa iritsi zen 
helmugara. Atzerago zen Marie. 1992ko maiatza-
ren 26an jantzi zuen maglia arrosa, eta ez zuen 
erantzi Milanera iritsi bitartean. Biharamuneko 
38 kilometroko erlojupeko luzea hasi zen ar-
gitzen faboritoen arteko lehia, nafarraren aldera. 
Azkenerako, txikizioa eragin zuen Milanen: In-
durainengandik 5.12 minutura amaitu zuen Giroa 
Chiapuccik -hiru minutu geroago abiatu arren, 
atarrabiarrak harrapatu egin zuen azken erlojupe

koan, Vigevano eta Milan artekoan (66 km)-, eta 
7.16ra Franco Chiocciolik.

“Oso oroitzapen onak dauzkat”, aitortu berri du 
Indurainek berak orain 25 urteko Giroa hizketa gai 
hartuta. “1992ko Giroa ez zen gogorregia, eta, aur-
tengoak ez bezala, ordukoak fisikoki justu antzean 
iristeko aukera ematen zuen”. Bigarrenez jarra-
ian Tourra irabaztea zeukan jomugan Banestoko 
txirrindulariak. “Argi geneukan hura zela helburu 
argia”. Eta “prestaketa gisa” hartu zuen Italiako 
lasterketa. “Ez nintzen iritsi sasoi puntu onenean”. 
Eskerrak. 1992an ez zegoen egungo baliabide 
teknologikorik. “Baina, orain bezala, orduan ere 
ezinezkoa zen Giroko lehen astean bete-betean 
egotea, eta, ondoren, Tourreko hirugarren astean 
maila ona ematea”. Indarrak neurtzen maisua zen, 
ordea, Indurain, eta erlojupekoei etekin harrigar-
ria ateratzen zien beti. “Ihesaldiekin-eta pixka bat 
negoziatzen ikasi nuen, tarteka indarrak gorde 
ahal izateko”. Ibilbideak ere pare-parekoak egoki-
tu zitzaizkion urte haietan. Izan ere, 1992ko Giroak 
112 kilometro zeuzkan erlojuaren aurka, bakarka; 
urte hartako Tourrak 137 bakarka eta 63,5 taldeka; 
1993ko Giroak 92 bakarka; eta urte hartako Tour

1992an eta 1993an Giroa 
eta Tourra bere egin zi- 
tuen Indurainek, baina 

Dumoulinek, oraingoz, ez 
dauka asmorik bi erronkei 
heltzeko. “Eta ez dut uste 
saiatuko denik ere”. Ma-

rino Lejarreta (Berriz, Biz-
kaia, 1957) ari da hizketan. 

“Lortzekotan, Vincenzo 
Nibali edo Chris Froome-
ren gisakoren batek lor-

tuko du helburu hori. Du-
moulinek asko egurtzen 
du gorputza mendatee-

tan”.
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Miguel Indurain eta Claudio Chiapucci lehian.

Tourrak 113,8 bakarka eta 81 taldeka. Astakeria 
handia egungo ibilbideekin alderatuta. Aurten-
go Giroan 69,1 kilometro izan dituzte erlojuaren 
aurka, eta Tourrean 36,5 besterik ez dituzte 
izango. Ondorio argia atera du Lejarretak: “Erlo-
jupekoetan egurra emanda eta mendateetan 
defendituta, aldapa gora ahalegin txikiagoa 
egin behar izaten du txirrindulariak. Erasora jo 
behar izaten du denbora berreskuratu beharra 
daukanak, nekea pilatzen da jarrera horrekin, eta 
arazoak irits daitezke gero”.

ALDE HANDIAK SAIKAPENEAN

Harrigarria izan zen Indurainen nagusitasuna 
1992ko eta 1993ko bi itzuli horietan. 1992ko Tou-
rrean, Giroa irabazi eta hogei egun eskasera hasi 
zen edizioan, 4.35 minutu atera zizkion Chiapuc-
ciri eta 10.49 Gianni Bugnori -9. etapan, Luxenbur-
gon hasi eta amaitu zen 65 kilometroko erlo-
jupekoan, hiru eta hamar minutu arteko aldea 
atera zien gainerako faboritoei-; hurrengo urteko 
Giroan, 58 Ugrumovi eta 5.27 Chiapucciri; eta 
1993ko Tourrean, 4.59 Tony Romingerri, eta 5.48 
Zenon Jaskulari -sukarrarekin igaro zituen Tourre-
ko azken etapak-. Ziklo horretan Ugrumov soilik 
izan zen gai nafarra pixka bat estutzeko. Denbo-
raldi guztian eman zuen maila onaren erakusga- 
rri, urte horietan seigarren eta bigarren izan zen, 
hurrenez hurren, Munduko Txapelketan, errepide-
ko proban. 1995ean jo zuen goia zentzu horretan, 
Kolonbiako Munduko Txapelketako erlojupeko 
proba irabazita eta errepidekoan Olanoren mese-

bigarren amaituta.

Joseba Belokik (Lazkao, Gipuzkoa, 1973) gogoan 
dauka urte haietan nola egoten zen “telebistari 
begira”. Aitortu du “Marinoren zale itsua” zela. 
“Baina gozatu handiak hartu nituen Indurainekin. 
Izugarria zen. Lagun guztiak igerilekura joaten 
ziren, baina ni telebistari begira egoten nintzen 
aitarekin”. Lazkaotarra behin bakarrik saiatu zen 
Giroari Tourra lotzen. 2005ean. “Liberty Seguro-
sera bueltatu nintzen urte hartan, baina 2003ko 
Tourreko erorketaren ondorioak neuzkan artean”. 
“Etxeko arazo batzuk tarteko”, 13. etapan etsi zuen 
taldeburuak. Gorputza bere onera ekarrita, 75. 
postuan amaitu zuen Tourra. “Eta, ondoren, go-
zatu handia hartu nuen Vueltan”. Roberto Heras 
taldekideak irabazi zuen itzuli hura, eta 40. pos-
tuan amaitu zuen Belokik. 2000. urtean, 2001ean, 
2002an… Urte haietan lazkaotarrak argi izan zuen 
Tourra zela bere helburua. “Egia da 2002an, erdi 
itota, hirugarren amaitu nuela Vueltan, eta urte 
hartan Tourrean bigarren postua lortuta nengoe-
la. Bi podium izan ziren, bai, baina ez batean eta 
bestean ez nuen izan batere aukerarik irabazteko. 
Eta ez gara ari hizketan Giroari eta Tourrari buruz; 
Tourra eta Vuelta egiten saiatzen ginen gu”.

Hain da zaila urte berean Giroa eta Tourra ar-
rakastaz lotzea, historia luzean zazpi txirrindu-
lari soilik ageri dira garaipen zerrenda horretan: 
Fausto Coppi (1949 eta 1952), Jacques Anquetil 
(1964), Eddy Merckx (1970, 1972 eta 1974), Bernard 
Hinault (1982 eta 1985), Stephen Roche (1987), 

49
  H

ar
m

ai
la



Indurain bera (1992 eta 1993), eta Marco Pan-
tani (1998).Ordutik inor ez da gai izan balentria 
horretara gerturatzeko ere. 

Olano 1996an saiatu zen Giroa eta Tourra lotzen, 
munduko txapeldunaren maillota soinean 
zuela, eta emaitza ez zen txarra izan. “Denbo-
raldi hasierako prestaketa Sierra Nevadan 
eginda”, podiumeko hirugarren koskara igo zen 
Giroan. Maglia arrosa jantzi zuen 20. etapan, 
Pordoin gora, baina, biharamunean, mendiko 
azken etapan, Mortirolo erraldoiak deuseztu 
zuen itxaropen oro. Pavel Tonkov eta Enrico 
Zainarekin batera igo zen Milango podiumera, 
Piotr Ugrumovi hiru segundo eskas aterata. 
“Prestakuntzagatik, eta taldearen interesenga-
tik lehiatu nuen urte bakarrean Giroa eta Tourra. 
Gehiagotan bikoiztu nituen Tourra eta Vuelta. 
Giroa bete-betean lehiatuta, ondoren energia 
hori falta izaten da Tourrreko azken astean, 
faboritoetako askok Tourra besterik ez dutelako 
prestatzen urte guztian”.

PRESTAKETA LANA, ALDATUTA

 Lejarretaren hitzetan, lehiatzeko filosofia 
aldaketak “zaildu” egin du urte berean Gi-
roa eta Tourra irabazten saiatzea. “Gaur egun 
txirrindulari guztiek dakite ondo prestatzen, 
eta gorputza puntu-puntuan jartzen dute 
entrenamenduei esker. Gero eta handiagoa da 
exijentzia, eta gorputzak atsedenerako tarte 
handiagoa behar izaten du”. Olanok lagundu 
dio hausnarketan. “Faborito nagusiak bakarrik 
ez, lanean aritzen direnak ere kontzentrazio 
zorrotzetara joaten dira gaur egun, eta laster-
keta askotan ez da ikusten alde handirik talde-
buruen eta laguntzaileen artean. Maila on-ona 
daukate guztiek, baina taldeburuak egunero 
ibiltzen dira lehian, eta laguntzaileek atsed-
en txiki bat hartu ahal izaten dute etaparen 
batean edo edo bestean”. Anoetarraren hitze-
tan, “gorputzabere onera ekartzen” laguntzen 
du horrek. “Eta prestakuntza antzekoa izaten 
dutenez, etapa askotan txirrindulari askok 
ematen dute “oso maila altua”. Horrek, noski, 
igo egiten du lasterke-taren batez besteko 
maila.

Garaiak aldatu diren seinale, Lejarretak Giroa 
eta Tourra bakarrik ez, Giroa, Tourra eta Vuel-
ta lehiatu zituen 1987an, 1989an, 1990ean eta 
1991n. Garai hartan Vuelta izaten zen denbo-
raldiko hiru asteko lehen lasterketa, apirilean. 
“Eta guk itzuliak baliatzen genituen prestaketa 
lana egiteko. Giroa prestatzera joaten nintzen 
ni Vueltara”.1987an, 34. izan zen Vueltan, laugar-
ren Giroan, eta hamargarren Tourrean; 1989an, 
19. Vueltan, hamargarren Giroan eta bosgarren 
Tourrean; 1990ean, 55. Vueltan, zazpigarren Gi-
roan eta bosgarren Tourrean; eta 1991n, hirugar-
ren Vueltan, bosgarren Giroan eta 53. Tourrean.

“Onak izaten ziren emaitzak, baina, prestaketa 
gisa hartuta, urtero ihes egiten zidan itzuli batek”.

Hirurek horregatik eman diote balio “ikaragarria” 
Indurainek 1991tik 1995era egin zuenari. Lejarre-
tak, Belokik eta Olanok onartu dute “balentria 
handia” dela urte berean Giroa eta Tourra iraba-
ztea. “Baina are handiagoa da bost urtez jarra-
ian Tourra irabaztea, oso zaila delako urte bakar 
batean ere ezer ez gertatzea”. Esperientziaren 
hitzak dira Belokirenak. 2003ko uztailaren 14an 
bidegurutze madarikatuan kateatuta gelditu zen 
lazkaotarra. Aurreko hiru Tourretan podiumera 
igo ondoren -hirugarren 2000n eta 2001ean, eta 
bigarren 2002an- , Lance Armstrongi aurre egin 
ziezaiokeela sinetsita zegoen 2003ko Tourrean. 
Bederatzigarren etapa zen, eta 40 segundoko 
tartea besterik ez zegoen estatubatuarraren eta 
Belokiren artean. La Rochette mendatean be-
hera, ordea, urtutako asfalto zatian sartu zitzaion 
bizikletaren atzeko gurpila, eta femurra, ukondoa 
eta eskumuturra hautsi zituen. “Tourrean izaten 
den presioarekin , ia ezinezkoa da bost urtez gora-
behera guztiei iskin egitea. Dela erorketaren bat, 
dela zulaturen bat, dela gaixotasunen bat, dela 
aurkari indartsuago bat…”. Euskal zaleen begira-
datik, Mikel Landaren adibidea jarri du Olanok. 
“Begira zer gertatu zaion azken bi Giroetan. Oso 
sasoi onean zegoen itxuraz, baina…”.

Mundua harritu zuen “gizon lasai hark”, L’Equipe 
Frantziako kirol egunkariak extraluxtar gisa izen-
datu zuenak. Historiako onena ote den? “Garai 
bakoitzak bere izarra izaten du”, hasi du azalpena 
Lejarretak. “Coppi, Merckx… Nik Hinault eta In-
durain bertatik bertara ikusi nituen, eta Hinaultek 
alde handiagoak ateratzen zituen; oso desberdi-
na zen lasterketak apurtzen”. Etorkizunean urte 
berean Giroa eta Tourra irabazteko gai izango ote 
den galdetuta, “zergatik ez?” itxaropentsua atera 
zaio Belokiri. “Oso zaila izango da, baina mara-
toian ere erakutsi dute, beste egitura batekin bada 
ere, bi orduko langa haustetik oso gertu daudela. 
Dumoulinek ia talderik gabe irabazi du igotzailez 
betetako Giroa. Zergatik ez du lortuko norbaitek 
Coppik, Merckxek, Hinaultek edo Indurainek lortu 
zutena?”.

Harrigarria izan zen  
Indurainen  

nagusitasuna 1992ko 
eta 1993ko bi itzuli 

horietan.  
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Miguel Indurainek 5 tour irabazi zituen erreskadan.



Errekuperazioa,  
arraskatarako

gakoa
Italiako Girotik Frantziako Tourrera sa-

soi puntua galdu, atseden hartu eta 
berriz berreskuratu beharra dagoela 

azpimarratu dute Xabier Artetxe Skyko 
prestatzaileak, eta Josu Larrazabal 

Trekekoak. Oreka lan zaila izaten da 
prestatzaileena.

Maiatzaren 28an amaitu zen Italiako Giroa, eta 
uztailaren 1ean hasiko da Frantziako Tourra. 33 
egun. Horixe da txirrindulariek atseden hartu, 
sasoi puntu on-ona galdu, entrenatzen hasi, eta 
gorputza bere onenera bueltatzeko daukaten 
denbora tartea. “Ez dago sekreturik: entrenamen-
du maila pixka bat jaitsita, esfortzua errekuperatu 
behar da lehenengo. Hor dago gakoa. Lauzpabost 
aste horietan gorputzari freskotasuna eman be-
har zaio, nahiz eta hori ez den prestaketarik one-
na Tourrera puntu-puntuan iristeko”. Sky taldeko 
prestatzaile fisikoa da Xabier Artetxe (Larrabetzu, 
Bizkaia, 1978). Hirugarren urtea du jada Chris 
Froome buru duen egituran, eta berak kudeatu 
behar izaten ditu prestaketa  
zorrotz-zorrotzetako asko. “Txirrindulari batzuek 
oso ondo barneratzen dute itzuli handi bateko 
hirugarren astea, eta horiek astebete nahikoa iza-
ten dute berriz ere bete-betean lanean hasteko”. 
Beste batzuen kasuan, ordea, “bizikletarik ukitu

ere egin gabe” igaro behar izaten dute lehen 
astea. “Beste astebete behar izaten dute gero 
lasai-lasai errekuperatzeko, eta ondoren hasi 
behar izaten dute ondo entrenatzen”.

Josu Larrazabalek ere (Orozko, Bizkaia, 1981) 
ondo baino hobeto daki gorputz bakoitzak 
zer eman dezakeen. Sei urte igaro zituen Eu-
skaltel-Euskadin, prestatzaile fisiko lanetan, 
RadioShackek fitxatu zuen 2013an, eta Treken 
dabil 2014tik. Artetxeren modu berean, pres-
ta-tzailearen ikuspegitik, Tourrera joan aurretik 
egin beharreko lehen lana “Giroan pilatutako 
nekea errekuperatzea” dela azpimarratu du 
Larrazabalek. “Ez dago nahikoa denbora hori zi-
urtatzeko, eta Giroko nekearen eta txirrindulari 
horren errekuperatzeko gaitasunaren arabera, 
behar bezala indarberritu gabe irits daiteke 
Tourraren hasierara”. Giroa irabazita Tourrera 
joan zen azken txirrindularia Alberto Contador 
izan zela gogoratu du Trekeko prestatzaileak. 
Orain bi urteko kontuak dira horiek. “Eta ikusi 
genuen zer gertatu zitzaion. Tourraren atarian, 
Hegoaldeko Ibilbidean, nahiko ondo ibili zen 
-itzuliaz gain, etapa bat ere irabazi zuen-, baina 
koskatxo bat behetik ibili zen gero Tourrean”. 
Bosgarren amaitu zuen azkenerako, Froomeren-
gandik 9.48 minutura. “Hiru asteko itzulietan 
espezialista den txirrindulari batentzat neke 
hori errekuperatzea zaila bada, muga-mugan 
dagoen zerbait dela esan nahi du; oso erronka 
polita da prestatzaileontzat”.

PIKOEN GORABEHERAK

Maiatzaren 5ean hasi zen Giroa, eta uztailaren 
23an amaituko da Tourra. 80 egun horietan bid-
eragarria al da puntako kirolari baten gorputza 
sasoi puntu on-onean mantentzea? Posible al 
da piko bakarra hainbeste denboran luzatzea 
-sasoi puntu onak lortzen diren uneari deitzen 
zaio pikoa-? “Ez dago argi maiatzekoa piko bat 
den eta uztailekoa beste bat, edo maiatzeko 
piko berbera den uztailekoa”. Artetxek zalant-
zaz beterik hasi du hausnarketa. “Prestatzaileok 
orduak igaro genitzake horri buruz eztabaidan, 
eta, hala ere, ez ginateke ados jarriko. Piko 
batek 45 egun iraun ditzake [kopurua 20-30 
egunera jaitsi du Larrazabalek, nahiz eta nahia-
go duen epe zehatzik ez jartzea], baina gor-
putzaren fisiologia ez da matematika, eta ez da 
erraza dena neurtzea edo denari izen bat ema-
tea”. Larrazabal, esaterako, ez dago ados pikoen 
kontuarekin. “Hitz egiteko modu bat besterik ez 
da pikoena; oso gauza erlatiboa da, txirrindulari 
batzuek urte guztian ematen dutelako oso mai-
la ona, eta urtarriletik urrira garaipenak pilatzen 
dituztelako”. Hori bai, onartu du Contador edo 
Valverderen kasuan, Hegoaldeko Ibilbidea edo 
Paris-Niza irabazten dutenean, ez direla egoten 
euren mailarik onenean”. Trekeko prestatzaile- 51
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Miguel Indurainek 5 tour irabazi zituen erreskadan.



aren hitzetan, errendimendua “bete-betekoa” 
izateko “ezaugarri jakin batzuk” bete behar izaten 
ditu txirrindulariak: “Osasun ona behar bezala er-
rekuperatzeko, errendimendu faktoreak, buruaren 
konfiantza...”. Hori guztia kontrolatuta dagoenean, 
bere gehienezko errendimendua emateko modu-
an egoten da txirrindularia. “Eta, hala ere, oso zaila 
izaten da edozein proba irabaztea; pentsa, beraz, 
zer-nolako zailtasuna daukan Giroa eta Tourra 
arrakastaz lotzeak”.

Larrazabalen ustez, ez da ezinezkoa Giro-Tour 
erronkari heltzea. “Baina hiru asteko itzuli baten 
ondoren, hainbestekoa da nekea, aukera gehiago 
izaten da etapa jakin batean egun txarra izateko; 
txirrindulari horrek egunero ez du galduko denbo-
ra, errendimendu maximoa emateko gai delako, 
baina egunen batean huts egiteko arrisku han-
diagoa izango du”. Buruaren mezuei “berebiziko 
garrantzia” eman die orozkoarrak. Datuak aztertu-
ta, Artetxek ere “bideragarri” ikusten du denboraldi 
berean bi itzuli handi irabaztea. “Baina oso txir-
rindulari gutxi dira gai Giroa eta Tou-rra bete-be-
tean egiteko; erronka samurragoa da Tourra eta 
Vuelta irabazten saiatzea, eta, zer esanik ez, Giroa 
eta Vuelta aukeratzea”. Urtebete atzera egin du 
adibide argi bat jartzeko: “Tourra irabazita, Vueltan 
gauza berbera egiteko zorian egon zen Froome. 
Fisikoki, erakutsi zuen irabazteko gai zela, baina 
akats taktiko batek urrundu zuen podiumeko 
koskarik altuenetik”. 15. etapan, Sabiñanigo eta Ar-
amon-Formigal arteko etapan (118,5 km), Froome 
atzean gelditu zen etapa hasierako eraso festan, 
eta, ohartzerako, ihes egin zion Quintanak. 2.37 
minutuko aldea atera zion helmugan, eta, azken

erlojupekoaren ondoren, 1.23rekin irabazi zuen. 
Vuelta. 

Giroa irabazita Tourrera 
joan zen azken  

txirrindularia Alberto Con-
tador izan zela gogoratu 
du Trekeko prestatzaile-
ak. Orain bi urteko kon-

tuak dira horiek. “Eta 
ikusi genuen zer gertatu 
zitzaion. Tourraren atari-
an, Hegoaldeko Ibilbide-
an, nahiko ondo ibili zen 
-itzuliaz gain, etapa bat 
ere irabazi zuen-, baina 

koskatxo bat behetik ibili 
zen gero Tourrean”.

Banesto taldea
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EGUNEROKO KONTROL ZORROTZA

Aurtengo Giroa oinarri hartuta, bi pres-
ta-tzaileek onartu dute taldeburuek eurek 
ere “nahiko mugan” amaitzen dituztela itzuli 
handiak. Garaiak aldatu egin dira, ordea, eta 
gaur egun “nahikoa egonkor” mantentzen dira 
txirrindulariak itzuli handi bat hasten denetik 
amaitzen den arte. “Gorputza xahutu egiten 
da hiru asteko lasterketetan, baina gaur egun 
azken kaloriara arte oso kontrolatuta edukitzen 
dugu dena, eta nahiko ondo asmatzen dugu 
errekuperazio lanean”. Egunerokoan ezinbeste-
koa izaten da hidratazioa neurtzea. “Gernuko 
ph-a nola dagoen jakiteko”. Larrabetzuarraren 
hitzetan, txirrindulariek egun batetik bestera 
“pisu aldaketa handia” izaten badute ere, “oso 
zorrotz” zaintzen dute esparru bakoitza.

Larrazabal ados dago Skyko prestatzailearekin. 
“Gure helburua izaten da pisu egokian iristea 
lasterketara, eta hiru asteetan pisu hori man-
tentzea”. Gorputzeko gantzaren batez beste-
koa “oso baxua” izaten da beti. “Bauke Molle-
ma, esaterako, %5etik beherako kopuruarekin 
iritsi zen Girora, eta gantz kopuru hori manten-
du egin du hasi eta bukatu; errekuperaziorako 
ezinbestekoa da ezaugarri hori”. Txirrindulariek 
giharrik ez galtzea izaten da prestatzaileen

beste erronka nagusietako bat. “Galera horrek 
esan nahi duelako anabolismo-katabolismo 
errekuperazio eta gihar apurtze horrek oreka 
galdu duela”. 

Talde guztiek gertutik zaintzen dituzte txir-
rindularien faktore biokimikoak. “Nekearen 
abisua ematen dutenak: kreatinkinasa edo 
urea, esaterako. Giharrak apurtzearen adiera-
zleak dira horiek”. Eta, zer esanik ez, hormonak, 
nekatze-errekuperazio orekaren adierazleak 
direnak: “Kortisola, testosterona… Itzuli handi 
baten ondoren, erabateko desorekan amaitzen 
dute adierazgarri horiek”. Hain zuzen ere, at-
sedenari ekin berritan hori landu behar izat-
en dute lehenbailehen. “Balore biokimikoak, 
hormonalak, fisiologikoak… Bere onera ekartz-
en asmatu behar da, gainerakoan ez delako 
bideragarria izango gorputzaren errekuperazio 
prozesua”. Datuen saltsan, “oreka lortzea”, bi 
prestatzaileen hitzetan horixe da Giroa eta 
Tourra bikoa lotzeko gakoa. “Gure datuen ara-
bera, txirrindulariak bere gaitasunaren %95etik 
gora egon behar du lehiakor izateko; hortik 
behera, ia inor ez da lehiakorra”. Eta hortik 
gora egonda ere, “muga-mugako erronka” da 
urte berean Giroa eta Tourra irabaztea. Urteen 
joanak are gehiago goratu dute Miguel In-
durainek duela 25 urte egindakoa.

Hain da zaila urte berean Giroa eta Tourra  
arrakastaz lotzea, historia luzean zazpi  

txirrindulari soilik ageri dira garaipen zerrenda 
horretan: Fausto Coppi (1949 eta 1952), Jacques 

Anquetil (1964), Eddy Merckx (1970, 1972 eta 
1974), Bernard Hinault (1982 eta 1985), Stephen 
Roche (1987), Indurain bera (1992 eta 1993), eta 

Marco Pantani (1998).
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 1-3-5-2 
 Zaharrak  

berri
TESTUA: Eñaut Barandiaran/ @Ebarandi  
ARGAZKIAK: Juan Carlos Grande/@JOTACGRANDE, Cordon Press



Carlos Bilardo aipatu eta zaletuak  
ziztu bizian ekarriko ditu akordura 

bere “pisalo” famatua, edo hamarka-
detan zehar Cesar Luis Menotti herri-
kidearekin mantendu duen eztabai-
da filosofiko-futbolistikoa, zeinaren 
arabera lerratu diren entrenatzaile 
asko menottista eta bilardisten ar-
tean. Egun ere, lubaki bakoitzean 

beste batzuk dauden arren, jokoari 
buruzko eztabaidak bere horretan 

dirau, eta ez du gaurkotasunik galdu.

1-3-5-2 edo 1-5-3-2 koaz ari garela, 
ordea, inork gutxik aipatuko luke bere 

izena. Eta, hala ere, Bilardo beraren 
hitzetan, XX. mendeko azken berri-
kuntza taktikoa bere eskutik heldu 
zen. Ez da  prestatzaile argentinarra 

apal uste horietakoa, ezta gutxiagorik 
ere, baina ezin zaio ukatu egun Con-
te bezalako entrenatzaileek famatu 
duten joko sistemaren ernamuina 
Argentinak jarri zuela Mexiko 86ko 
munduko txapelketan. Lau urte ge-
roago, Italia 90eko finalean  bi tal-

deek, Italiak eta Alemaniak, joko siste-
ma hori bera erabili zuten. 

Hasiera batean garai hartako 1-4-4-2 
koaren aurrelariei aurre egiteko sortu 
zen, erdiko defentsa bat gehituz ho-

rretarako, eta kutsu defentsibo nabar-
mena zuen joko sistema bilakatu zen. 

Agian, horregatik, hamarkadak au-
rrera egin ahala zaharkitutzat jo, eta 

Italian kenduta ez zuen predikamen-
tu handirik izan. 

Badirudi, aldiz, 90.hamarkadako 
beste hainbat gauza bezala, bueltan 
dela. Hona hemen joko sistema hau 

eredu, maila eta testuinguru ezberdi-
netan erabili dituzten hiru  
entrenatzaileen adibidea. 
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“ Guk badaukagu 
beste guztiek ez 
duten abainta-
la bat: Antonio 

Conte”
DANIELLE ROSSI

 



 CONTE 3.0
Antonio Contek, Londres aldera heldu zenean,  
erronka bikoitzari egin behar izan zion aurre: 
alde batetik, aurreko denboraldian oso pa- 
ttal ibilitako taldea -ez zuen europan jokatze-
ko sailkapena lortu- berregitea zegokion, eta 
bestetik, Jose Mourinhoren mamutzarra uxatu 
beharra zeukan Stamford Bridgeko aulkitik: The 
Special One goitizena bertan irabazitako en-
trenatzaile baten sona ez zuen denboraldi kaskar 
batek itzaliko.

Italiako selekzio nazioalean eta  Turingo Ju-
ventusen egindako lana berme, taktikoki zein 
emozionalki bere taldeak astintzeko abilezia 
eta 1-3-5-2 joko sistema inork ez bezala lantzeko 
maisutasuna zituen berme. Hala ere, bere lehen 
erabakiek ez zuten apustu hori berretsi. Eu-
ropako liga txapelketa handien artean,  Premier 
League berezietan bereziena da (galde dieziote-
la bestela Pep Guardiolari): abiadura hobesten 
da patxadaren gainetik, joan-etorri eroak gain 
hartzen dio ordena taktikoari askotan, eta en-
trenatzaile baten lan eta planifikazio eskerga 
jokoa hari batetik zintzilik egoten den ekosiste-
ma horretan gauzatzea ez da lan erraza izaten, 
ezta hurrik ere.

Agian horrelako zerbait zerabilen buru barruan 
Antonio Contek Irailaren 24ean, Arsenalek bere 
taldea hankapean astintzen zuen bitartean. 
Atsedenaldira heldu orduko, hiru goleko errenta 
zeukan Arsenalek, eta noraezean zebiltzan urdi-
nak. Egun hartan, partida galdu, are, jipoi galanta 
jaso, baina Chelseak bere etorkizunaren erroak 
finkatu zituen. Arbelera begiratu, ispilua bai-
litzan, eta bueltatzen zion irudia arrotza zitzaiola 
konturatuko zen Antonio Conte atsedenaldi luze 
baino luzeago horretan. Entrenatzaile batek, 
beste edozeineren gainetik, egokitzen jakin 
behar du. Egokitzen ez denarentzat, akabo. Pep 
Guardiolaren hitzak dira, bere aurkezpen  pren- 
tsaurrekoan irletan, Darwinen Espezien ebolu- 
ziotik ateratako esaldia dirudien arren. Chelseko 
entrenatzaileak naturalista eta biologo inglesaz 
edo City-ko entrenatzailearen hitzez ze iritzi 
duen ezagutzen ez dugun arren, atsedenaldi har-
tan juxtu kontrakoa egitea erabaki zuela ezagun 
dugu: egokitzeko saiakera bertan behera utzi, eta 
ordura arte bere arrakastaren berme izandakora 
bueltatu zen:Bigarren zatiko hamargarren minu-
tuan Cesc kendu, Marcos Alonso ezker hegalean 
sartu eta hiruko defentsa jarri zuen estrainekoz 
ligan. Ordutik hona gertatukoa ezaguna da:  13 
garaipen erreskadan, eta liga poltsikora.

Courtois, David Luiz, Kante, Hazard eta Costa 
oinarri, Cesar Azpilikueta nafarraren ekarpena 
ere esanguratsua izan da: ligako minutu guztiak 
jokatu dituen jokalari bakarra izan da. 

Antoni Conte ez da aurreko taldeekin egindakoa 
errepikatzera mugatu soilik. Formula berritu du,  
( Europan ez egoteak mesede egin dio),arbela 
astinduz, xake taularen piezak nahierara mol-
datuz: Hasteko, ñabardura taktiko esanguratsu 
bat ezarri du: 1-3-5-2 klasikotik 1-3-4-2-1ra igaro 
da,  horretarako hainbat jokalariren kokapena 
aldatuz (Alonso, Moses). Kanteri  lema eman dio, 
Pedro  biziberritu du, eta beste guztien gainetik, 
Eden Hazardi bere tokia egin dio lauki zuri eta 
beltzen artean, beti erdibidean, aurkariek ba-
doan edo badatorren ez dakitela, gutxien espero 
den tokian agertuz min emateko. 

Izenen gainetik, hala ere, izana. Taldea. Talde 
lana. Exijentzia. Disziplina. Ezagutzen dutenek 
argi daukate: Conterekin, broma gutxi. Galde 
diezaiotela bestela Diego Costari. Bere lanare-
kiko erakusten duen grina bera txertatzen dio 
taldeari, eta adore hori bera erakusten dute 
jokalariek zelai barruan. 

Darwin, nor da Darwin? galdetzen dio 
prestatzaile italiarrak arbelari, harro.  

Darwin, nor da Darwin?

Antonio Conte ez da orain 
arte egindakoa errepikatze-

ra mugatu. Bere 1-3-5-2 
klasikotik 1-3-4-2-1 sistema-

ra salto egin du. Ho- 
rretarako hainbat jokalari 

postuz aldatzeaz gain, Eden 
Hazarrentzat aproposa den 
ekosistema sortu du, bere 
izarraren etorria taldearen 

onerako baliatuz. 
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Elkarrekin bidaiatzea. Sampaoliren filosofia 
esaldi bakarrean definitzekotan, hori litzateke. 
Hainbatetan aipatu izan du, bai berak zein 
bere ingurukoek. Baloiarekin bidaiatzea, esan 
nahi baita. Egun, bidaiatzeko modu ezberdin 
asko daude, ordea, bakoitzaren nahi (eta au- 
rrekontuaren) arabera, eta helburua lortuz 
gero, denak dira balekoak. Futbolean bezala. 

Unay Emeryk Sevillatik alde egin zuenean, Ner-
bioko aztiak, Monchik, ataka baliatu zuen ola- 
tuaren aparrean zegoen taldeari beste astindu 
bat emateko. Bat baino gehiago zur eta lur utzi 
zuen bielsismoaren seme hondatzailea au-
keratu zuenean entrenatzaile moduan. Azken 
finean, ordura arte egindakoaren joko filosofi-
atik aldentzea zekarren Jorge Sampaoliren eta 
bere lan taldearen (Juanma Lillo horien artean) 
aldeko apustuak. Paraje hauetan, ezagunagoa 
zen pertsonaia (are, tolosarrak eta argentinar-
rak osatzen duten bikotea) bere xelebrekia eta 
gehiegikeria guztiekin, entrenatzailea baino. 
Bere maisuaren aprendiza izaki, fitxaketak al-
deko zein kontrako iritzi -askotan aurreiritziak 
besterik ez zirenak-, franko eragin zituen. 

Aurredenboraldiak ez zituen mamuak guztiz 
uxatu: erasoari begira zegoenak botila erdi 
beteta ikusten zuen, eta defentsako lanari 
erreparatzen zionak, aldiz, erdi hutsik. Taldeak, 
bazeukan, hala ere, konpondu beharreko arazo 
larri bat: baloiarekin bidaiatzeko asmo ho- 
rretan ez zuen zelai erdia gobernatuko zuen 
erdilaririk aurkitzen. Fitxaketek apustu berria 
berresten bazuten ere, punta erdiak munduko 
toki guztietatik heldu ziren, -Kiyotake, Ganso, 
Nasri, Sarabia-, bidaia nork antolatuko falta 
zitzaien. Hasiera hasieratik argi geratu zen 
Kranevitter ez zela jokalari hori izango, joko 
antolatzaile kamutsa izaki. Jokalari bat ez, bi 
behar izan zituen arazoa konpontzeko: Lehenik 
eta behin, Nzozi taldearen aingura bilakatu 

 ELKARREKIN 
BIDAIATZEKO 

MODU BEREZI BAT 
Iraultza baino, irautea. 

zuen. Sampaoli heldu zenean, Nzoziren egite-
koa aldatuko zela pentsatu zuten askok, zelai 
erdian joan-etorrian zaildu beharko zelakoan 
(Bielsaren Athleticen De Marcosek, edo Sam-
paoli beraren  Chilen Vidalek betetzen zuen 
erdibideko rol horretan), baina entrenatzaile 
argentinarrak europan egin duen urte ho- 
netan zer edo zer erakutsi badu, Bielsarekin 
alderatuta, bere jarduna egoeraren arabera 
moldatzeko abilezia izan da: irautea iraultza-
ren gainetik. Frantziar bakarrarekin ezin zelai 
erdiko arazoa konpondu, baina, eta langileari 
artista, Samir Nasri, gehitu zioten. Batak in-
darra, defentsako lana, hauspoa eta ordena 
taktikoa eskaintzen bazuen, besteak etorria, 
ezustekoa, azken finean magia emango zion 
taldeari. Lehenaren betebeharra suntsitu, gar-
bitu eta zutabeak eraikitzea bazen, bigarrena 
baloiaren bizkartzaina bilakatu zen, beti hurbil, 
beti inguruan, hezur eta mami. 

6-4 ligako debutean. Bisita txartel moduan, 
taldearen argi-ilunak biluzian. Irabazi arren, az-
kar ikusi zuten defentsa-balantze horrekin ez 
zirela urrun iritsiko, eta taldea sendoatzearen 
aldeko apustu argia egin zuten hurrengo 
hilabete t’erdian. Moldaketa horrek hiruko de-
fentsa, zelai erdiko lana eta presioa izan zuen 
oinarri. Erasoan eroso, baina ez ero. Irautea, 
iraultzearen gainetik, bidaia edozein dela ere. 

Entrenatzaile argentinarrak 
europan egin duen urte ho-
netan zer edo zer erakutsi 

badu, Bielsarekin alderatu-
ta, bere jarduna egoeraren 

arabera moldatzeko  
abilezia izan da.
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“ Sampaoli  
ni baino  

entrenatzaile 
hobea da,  
malguago 
jokatzen  

badakielako”
MARCELO 

BIELSA
 



“ Lerro guztietan aurrerapauso bat eman 
dugu: aurkariek egin behar dutenaren 

zai egon beharrean aurretik joaten saiatu 
gara”.

JORDI GUERRERO 
(Girona FC-ko bigarren entrenatzailea)

 



HIRUGARRENEAN,
BALE 

Infernutik zeruranzko bidea

Pablo Machinek lan bikaina egin du Gironan. 
Hori ez du inork ukatuko. Taldeak hirugarrene-
an mailaz igotzea lortu izan ez balu ere, bere 
lanaren fruitua oparoa litzateke. Eta hala ere, en-
trenatzaileak berak, igoera eman zion Zaragoza-
ren kontrako partidaren osteko prentsaurrekoan 
zera adierazi zuen: Eskerrak igo garen, bestela 
balbea daukadala esango luke batek baino 
gehiagok!  Erdi txantxetan, erdi serio, baina argi 
dago Gironak behar zuela azken aldian egindako 
lana maila igoera historikoarekin borobiltzea 
-lortzen duen lehen aldia da-.

Etengabeko hazkundea bizi izan du Kataluniako 
taldeak Pablo Machin bertara heldu zenetik, 
2013-2014.denboraldiko azken txanpan: Taldea 
sailkapeneko azken postuetan plisti-plasta ze-
bilen, mantentzeko aukera eskasekin, ezinean 
bai zelaitik kanpo zein soropil barruan. Mailan 
esperientzia gutxi pilatzen zuen entrenatzaile-
aren aldeko apustuak bazeukan bere arriskua, 
baina egoeraren larritasunak behartuta ordagoa 
botatzea erabaki zuen zuzendaritzak: Emaitza 
ezin hobea izan zen hasieratik. Heldu eta bere- 
hala, buru barruan zerabilena jarri zuen mar- 
txan: bost jokalariko defentsa (erasoan hirukoa 
bilakatzen dena), eta ñabardurak ñabardura 
gaurdaino mantendu duen 1-3-5-2koa. 

Jokalari moduan Miguel Angel Lotinaren eskutik 
ezagutu zuen joko sistema hori, eta ezar- 
tzeko momentu zein talde aproposa begitandu 
zitzaion. Erabakia hartzerako orduan bai jokala- 
riekin zein laguntzaileekin hitz egin zuen. Elkar-
lana sustatzen duen entrenatzailea omen da, 
baina behin idea argi dagoenean jokalariei zuku 
guztia atera arte atsedenik hartzen ez duen ho- 
rietakoa ere bada. 

Lehen denboraldi hartan defentsako lanari eman 
bazion garrantzia, ordutik hona orekan eta abia-
duran oinarritu du bere jarduna. Bilakaera naba- 
ria izan da: Machin ez da aldaketak behartuta 
dagoenean bakarrik egiten dituen horietakoa. 
Agian horrek azalduko luke zergatik beste talde 
askok 1-3-5-2koa besterik ezean erabiltzen duten 
bitartean, taldea atzealdean ahul dabilenean, 

kasurako, berak urtertik urtera joko moldea 
hobetu eta aberastea lortu duen. 

Kontua da bigarren mailatik ateratzeko urtean 
zehar lan ona -edo oso ona- egitea ez dela na-
hikoa, eta zuzenean igo ezean igoera fasearen 
gozoak, eta gaziak, alimalekoak izaten direla 
lehia horretan dauden taldeentzat. Azken fine-
an, urte osoko, urte oso luze bateko -dena esate 
aldera- lana jartzen dute jokoan aste bakarrean. 
Gironak birritan egin zuen kale. Birritan atseka-
bearen zapore mingotsa aho sabaian itsatsita. 

Etsi beharrean, taldeak nortasuna, eta ekina 
ezinez egina bilakatzeko borondatea eta kuraia 
erakutsi du.  Eta hirugarrenean bai, lortu du 
balbea gainetik kentzea. Datorren denboralditik 
aurrera, kiniela egiterako orduan, beste aukera 
bat gehiago egongo da Gironaren partidetarako: 
1-X-2, eta 3. 

Machinen ibilbidea hiru  
zenbakiari doa lotuta  

ezinbestean: taldera heldu 
bezain pronto hiruko (edo 

bosteko, egoeraren ara-
bera) atzeko lerroa probes-
tu zuen, eta hirugarrenean 

lortu du mailaz  
igotzea, aurreko bietan 

modu mingarrian kale egin  
ondoren.  
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Harria, 
teknika 

eta pasioa



TESTUA: Anaitze Jauregi/ @anai_tze
ARGAZKIAK: Dario Garrido/ @DarioGarridoUrd



Harri bereziak, harri bitxiak, harri handiak, har-
ri txikiak, azken finean harriak. Iñaki Perurenak 
harrijasotzaileak, “Harria. Maitasun istorioa” izena 
daraman hitzaldietan azaltzen duen modura, 
harria geure biziaren parte izan da beti. Histo-
rian zehar modu ezberdinetan erabili izan dira, 
gehienetan erabilpen hori kontuan izan gabe.
Igeldoko Harriaren ekitaldia berezia izaten da 
Donostiako Aste Nagusian. Hogeita zazpigarren 
urtea izango da aurtengoa eta urtero bezala, eta 
ohiturak markatzen duen bezala, Trinitate en-
parantzak ikusleak bilduko ditu bertako kirolariei 
ahal duten indar handiena emateko.

Andres Osa “Sakona”  kazetaria urtero egoten da 
lehiaketa ikusten. Berarentzako indar eta oiha-
rtzun handiko lehiaketa da. Baita Jose Ramon 
Iruretagoiena “Izeta II”-rentzako ere. Orain dela 
hiru urte parte hartzen ez duela, baina “faltan bo-
tatzen” duen ekitaldia dela jakinarazi du. Aimar 
Irigoien harrijasotzailearentzako  “beste lehiake-
tak bezalakoa” dela azaldu du, berarentzako “le-
hiaketa guztiak” garrantzitsuak direla plazaratuz. 
Jokin Eizmendi zarauztarrentzako, berriz, “oso 
lehiaketa berezia” da.
Harri irregularra, harri berezia eta bitxia. Historia 
eta istorioek biltzen dute harri hau. Gaur egun 
San Telmo museoan jarrita dago, baina urtean 
behin arnasa hartzen du eta Trinitate enparatzan 
bere erakustaldi nagusia egiten du. Tradizio 
handiko ekitaldia da: hogeita sei urtez atera izan 
dute, eta aurten momentu horren zain daude 
hainbat

Harria Igeldoko itsas ertzean aurkitu zen, eta hor-
tik datorkio, hain zuzen ere, izena: Igeldoko Har-
ria. 1992. urtetik Donostiako aste nagusian izaten 
da, 134 kilo pisatzen dituen harri horrekin egiten 
den lehia. Harri jasotzaileak bi modalitateetan 
parte hartzen dute. Alde batetik, harri irregular-
rekin eta bestetik erregularrekin edota landutako 
harriekin. Igeldokoaz gain, Euskal Herrian badira 
beste harri batzuk; Etxaurin, Amezketan edota 
Elgoibarren kokatzen direnak.
Elgoibarren bat ez, bi harri bitxi dituzte; bata 
“Mintxeta” (125 Kg) eta bestea, “Belaustegiko 
harria” (146 kg). “Belaustegiko” harria San Migel 
Belustegi baserrikoa zen, eta nahiz eta pisu han-
diagoa izan, Javier Arriola “Egi” harrijasotzailearen 
iritziz, “Mintxeta” “leunagoa” da, eta horrek beste 
zailtasun bat izan dezakeela dio

Amezketako harriak “Albizuri harria” (164 Kg) 
izena du. Harri horrek istorioa bitxia du gordet-
zen du. Nafarroako herri batean, frontoiaren alde 
batean ipinita zuten, eta pilotariek sakea egiter-
akoan harriaren kontra jotzen zutela dio istorioek. 
Beste kontu zaharrek, aldiz, harria errekatik hartu 
zutela diote.

Etxauriko harri bereziak berriz, 136 kilo ditu, eta bi 
gipuzkoarrek dute errekorra. Irigoien Errezildarrak

2017.ko ekainaren 11an, 17 alditan altxatzea lortu 
zuen. Marka horrekin, 2013an berak ezarritako 
17 jasoaldiko errekorra berdintzea lortu zuen. 
Bigarren egin zuen, 14 jasoaldirekin, Eizmendik 
Harri berezi hauek Igeldoko Harriarekin batera 
toki berezietan gordeta egoten dira, giltzapean. 
Harri jasotzaileek ezin izaten dute aurretik pro-
barik egin eta ikusi ere. Hain berezia izaten da 
non batzuetan horrek ere zailtasunak ematen 
dituen.

HARRIARENTZAT, LEGEA

2015.urtean Gipuzkoako herri kirolen Federa-
zioak eta Donostia-Kultura festak antolatzaileek 
Igeldoko Harriaren lehiaketan oinarri batzuk 
jartzea erabaki zuten. Oinarri horietan hamaika 
puntu zehatzen dira, baina harrijasotzaileek na-
barmentzen dituzten biak honako hauek dira;
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6.- Proban parte hartuko duten harrijasotzaile 
eta laguntzaile guztiek, harri jartzaile eta erlo-
jeruak barne, bere txandarekin hasi aurretik, 
eskuak ur eta xaboiez garbitu beharko dituzte 
epaileen aurrean. Antolakuntzak beharrekoa 
den materiala prestatuko du hau honela izan 
dadin. Antolakuntzak jarritako toailak bakarrik 
erabili ahal izango dira. 

7.- Harrijasotzaileek jantzita dituzten galtza eta 
txalekoak garbi egon beharko dute, inolako 
petatxu edo txaplatarik gabe. Gerrikoa plazan 
jarriko da, jende aurrean, bere proba hasi baino 
momentu batzu lehenago.

Zergatik ezarri zen lege hori? Inork ez du azal-
pen zehatz bat ematen. Nafarroan onartu ziren 
lehenengo aldiz. Hortik aurrera, Gipuzkoako her-
ri kirolen federazioak bereganatu eta ezarri egin 
zituen. Harrijasotzaileen partetik ez zen 

kontrako iritzirik agertu, nahiz eta batzuek horren 
kontra egon. Izeta IIak esan du lege hori “lotsagar-
ria” dela. Harri jasotzaile bakoitzak bere teknika 
eta estiloa dauka, eta, beraz, halako oinarriak 
jarrita harrijasotzaileentzako zailtasunak edota 
oztopoak egon daitezkeela uste du Izeta IIak.

Lege berria ikusi zuenean, “harridura aurpegia” 
geratu zitzaiola azaldu du Izeta IIak, ez zuen es-
pero. 1992. urtetik bakoitzak bere modura jokatu 
du. Lege honen ondorioz, Irigoienek hiru urte 
daramatza Igeldoko Harrian parte hartu gabe: 
“Azkeneko hiru urteetan ez naiz Igeldoko Harrian 
atera, eta orain dauden arauekin ez daukat ater-
atzeko intentziorik.

Izeta IIak faltan botatzen du lehiaketa eta egun 
horretan bizi diren esperientziak, baina 2015ean 
ezarritako legearen ondorioz berak, Irigoienek 
bezala, ez du berriz ere parte hartu. Bere iritziz 
harri jasotzaile bakoitzak “teknika ezberdinak” 
erabiltzen ditu. Hau da, norberak aukeratzen du 
larrua edo eskaia erabiltzea edota nola parte har-
tu, nahiz eta azken hitza epaileak izan.

Harri bereziak, harri 
bitxiak, harri handi-

ak, harri txikiak, azken 
finean harriak. Iñaki 
Perurenak harrija-

sotzaileak, “Harria. Mai-
tasun istorioa” izena 

daraman hitzaldietan 
azaltzen duen modura, 

harria geure biziaren 
parte izan da beti. His-

torian zehar modu 
ezberdinetan erabili 
izan dira, gehienetan 

erabilpen hori kontuan 
izan gabe.
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Eizmendik ere Igeldoko harrian parte hartzen du, 
baina legearen inguruan iritzi ezberdina du: “Nire 
iritziz, legeak ez dit kalte asko egin”. Are gehiago,  
lege berri horrekin ondo moldatu dela dio harri 
jasotzaileak.“Ondo iruditu zait legea, azken finean 
denek kondizio berdinetan gaude”, azaldu du Eiz-
mendik. Legea ezarri aurretik, praketan goma jar-
rita “hobeto moldatzen” zela dio Eizmendik, harria 
ez zelako irristatzen, baina berak ez dio garrantzi 
handirik eman nahi izan aldaketa horri. 

Harrijasotzaileei kezkatzen dituen beste puntu 
bat da 2015. urtetik atzera egin duten markak dira. 
Izan ere, urte horretan, legedia aldatzean, Igeldoko 
Harrian aurretik egin diren markak eta ondoren 
egin daitezkeena ezin direla konparatu azaldu du 
Aimar Irigoien harri jasotzaileak.

Goenatxo IIak 2002. urtean egin zuen errekorra, 
harria 19 aldiz jasota, eta marka hori apurtzeko 
baldintzak berdintzea eskatu du Irigoienek: “De-
nok gaude marka batzuk egin da lege batzuekin 
eta orain legeak total aldatu badituzte ezin dira 
orain egiten diren markekin konparatu, kondizio 
berdinetan lortzen ez direlako. Legeak berdinak 
izan beharko ziren. Lehengo arauak jartzen ez 
dituzten bitartean ez ateratzea erabaki dut”. Harri 
berdina dela azaltzen dute, baina beste guztia ez.”

ENTRENAMENDUAK

Harrijasotzaile bakoitzak bere sekretuak dauzka. 
Eizmendi zarauztarraren entrenamenduak ezber-
dinak izaten dira. Etxean harri irregularrak ditu, 
nahiz eta ez diren lehiaketetako berdinak. Hor-
taz, “ahal duen modura” entrenatzen duela dio 
zarauztarrak. Apustuetara edo txapelketetarako 
“esperantza onarekin” joaten dela nabarmendu 
du.

Teknika ere asko aldatzen da harri batetik 
bestera. Harri erregularrek angelu zuzenak eta 
heltzeko erraztasun handiagoa izaten dute. Harri 
irregularrek, berriz, ez dute nondik heldu, baina 
ahala eta guztiz ere harrijasotzaile bakoitzak bere 
teknikak  edota trikimailuak erabiliz harria altx-
atzea lortzen dute. Irigoienek dio harri bakoitzera 
egokitu behar dela kirolaria: “Harri bakoitzak bere 
trikimailua du”.

Igeldoko harriak aurkezten duen zailtasunetako 
bat izerdia da. Izan ere, izerdiaren ondorioz har-
rijasotzaileek harria irristatzeko arrisku gehiago 
dute. Eizmendik argitzen du legearen ondorioz 
hori ere zailago bihurtu dela. Esaterako, praket-
an gomarik jartzea debekatu ostean, irristatzea 
errazagoa izaten da. Izeta familiakoek, beraien 66
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eskolan harri irregularrak dituzte eta horiekin 
entrenatzen dute. Nahiz eta ezberdinak izan, 
gorputza horrelako harrietara egokitzea lortzen 
dute.

Egun bat lehenago harrijasotzaileek tentsioan 
egoten dira, nerbioak  agerian izaten dira. Eiz-
mendik nerbio askorekin bizi izaten du aurreko 
eguna: “Nerbio askorekin bizitzen da aurreko 
eguna, batez ere urte guztian harri hori ikusten 
ez duzulako”, baina bere “xarma” baduela eta 
“gogoz” ere joaten dela dio kirolariak. Irigoienek 
uste nerbio horiek beharrezkoak, batez ere 
“ehuneko ehunean” egoteko.

Tentsioak, nerbioak, indarra, esfortzua, oihutu-
ra, harria, legeak, iritziak,.. Igeldoko Harriaren 
inguruan hainbat hitz, momentu eta esanahiak 
biltzen dira. Urtero ospatzen den ohitura da. 
Egun dibertigarria eta ikusgarria. Parte hartzen 
duten kirolariak ahaztu gabe, noski.  Herri kiro-
len egutegian, abuztuko egun garrantzitsuen-
etako bat da, eta harrijasotzaileek entrenatzen 
duten tokietan dauden egutegian apuntatzen 
duten egun horietako bat. Igeldoko Harria:  
Harria, teknika eta pasioa.

Teknika ere asko al-
datzen da harri batetik 
bestera. Harri erregu-
larrek angelu zuzenak 

eta heltzeko erraztasun 
handiagoa izaten dute. 

Harri irregularrek, 
berriz, ez dute non-

dik heldu, baina ahala 
eta guztiz ere harrija-

sotzaile bakoitzak bere 
teknikak  edota triki-

mailuak erabiliz harria 
altxatzea lortzen dute. 



zapaldu behar izaten, alderantziz baizik, bizkarrera 
jaso. Menpean hartzeko ohoratu egin behar dute, 
nolabait, harria. Hala dago Igeldo aspaldian, Do- 

nostiaren sorbalda gainera altxatua, goratua bezain 
menpean hartua. Ezin boterea hankaz gora jarri. 

Atrakzio parkea eta aldentzeko irrika, biak eltze be-
rean. 

 

Igeldok badu harri bat malapartatua, traketsa, 
heldu leku onik gabea, oboide eiteko irregularra, 
harri jasotzaile denei komeriak eragiten dizkiena: 
Igeldo Harria. Aurten urteroko egun seinalatuaz 

beste batean jaitsi dute Trinitate Plazara, eta han 
dabiltza donostiarrak eta gipuzkoarrak oro, begi-
ak bihurrituta, eskuak uzkian, harri malapartatua, 
nondik heldu behar ote zaion ezin antzemanda.

 

Izena bera ere ez dakit nork jarria ote duen  
Igeldok, nondik ote datorkion igel erro hori, as-

paldian gehiago baitirudi apoen auzoa. Eta ez da 
harrigarria herri irrika izatea, nahiago izatea putzu 

ertzean apo, gero eta gogaikarriagoa baita igel 
ergelen karranka. 

(Amets Arzallus)

H arri jasotzaileek euskarari bihurritu eder 
bat ematen diote, eta boterea hankaz 

gora jarri, menperatzeko ez baitute
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2016   JOKIN EIZMENDI
2015   JOKIN EIZMENDI
2014   JOKIN EIZMENDI
2013   AIMAR IRIGOIEN
2012   IZETA II
2011    IZETA II
2010   IZETA II
2009  IZETA II
2008  IZETA II
2007  IZETA II
2006  IZETA II
2005  IZETA II
2004  IZETA II
2003  GOENATXO II
2002  GOENATXO II
2001  GOENATXO II
2000 GOENATXO II
1999   GOENATXO II
1998   GOENATXO II
1997   GOENATXO II
1996   GOENATXO II
1995   GOENATXO II
1994   GOENATXO II
1993   GOENATXO II
1992   GOENATXO II
1991    TELLERIA I M
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  19 JASOALDI

Goenatxo II (2002)

18 JASOALDI
Izeta II (2002)

Aimar Irigoien(2011) 

17 JASOALDI
Izeta II (2009)

16 JASOALDI
Izeta II (2011)

Aimar Irigoien (2011)

15 JASOALDI
Eizmendi (2015)

Izeta II (2012)
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LUZAPENA

tariko bat hizpide hartuta. Baina uda partea, bes-
te edozeren gainetik,  arraun denbora da. Kon-
traesanez, eta udaz, ari garela: “Euskal Herria ezin 
da itsasorik gabe ulertu”, diosku Jon Maiak ,eta, 
hala ere, bere aburuz “Itsasoaren gure ikuspegia 
oso mugatua da lehen gure arbasoek zutenaren 
aldean. Hondartza da guretzat gaur egun, aisial-
dirako itsasontzia edukitzea, eta udan estropadak 
ikustea. Ez gara asko kezkatu gure historiaz, eta 
itsasoak izan duen funtzioaz euskaldunontzat” 
. Kontutan hartu beharrekoa da, baita, arrauna-
ren inguruan egin duen hitz-jokoa: “Arraunlariak 
atzera begira egiten du arraunean, aurrera joate-
ko”. Atzekoz aurrerako lan horretan ari da Lapur-
diko arraun taldea, hasiberriaren indar eta grinaz. 
Beñat Urtxegik argi dauka: “ Guk ilusio handia 
dugu, eta eta helburua ondo pasatzea eta etorki-
zuneko oinarriak jartzea da”. 

Harmaila sortu dugunon helburua antzekoa 
da:oinarriak finkatzea. Zentzu horretan garrantzi 
berezia eman nahi izan diogu berdintasunaren 
aldeko apustuari,  bai gaietan zein kolabo

ratzaileei dagokienean. Azken orduan bertan 
behera geratu den elkarrizketa edo kolaborazioa 
gure burua zuritzeko erabili beharrean, onartu 
beharko dugu zero zenbaki honetan ez dugula 
asmoa guztiz bete, eta kirolean maiz gertatzen 
denaren antzera, bigarren aukera baliatu beharko 
dugula helburua erdiesteko. 

Bigarren aukerez ari garela, zailtasunak aukera 
moduan bizi dituen Izaskun Oses atleta nafa- 
rrak hainbat lezioa eman dizkigu: “ Egoera be- 
rriari aurre egin behar diozu, bidean geratu nahi 
ez baduzu”. Bere kasuan aurre egin bakarrik ez, 
domina ere lortu zuen, brontzezkoa, eta hainbat 
irakasgai utzi dizkigu, urrezkoak denak.  

Bere alde batek baietz dio, ezetza berriz  
besteak, ez da aise konprenitzen agurraren 

lezioa. 

Ruper Ordorikaren abestian bezala, agurraren 
lezioaz jardun zaigu Maite Azkoaga, bere kirol 
ibilbide luze eta oparoak utzitako gazi-gozoez: 
“Emaitzari garrantzi gehiegi ematen zaiola uste 
dut. Onerako eta txarrerako”. Gure kasuan ere,  
onerako zein txarrerako, zuoi dagokizue, ira-
kurleoi, erabakitzeak merezi duen harmaila 
betetzea, ala ez. 

Arraunaren mundua izan da gure 
zero zenbaki honetako gai na-
gusia. Kontraesana ere bada 
HARMAILA jaio berri honek bere 
ibilbideari ekitea harmailetatik 
gozatzen ez den kirol bakarrene-

Itsasoari so 



LUZAPENA



Eduardo Galeano

Estadio hutsaren  
garrasia,

harmaila hutsaren  
zalaparta.  


