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F
utbol profesio-
nalaren negozio
ereduak diru
asko behar du,
eta orain, CO-
VID-19ak eka-

rritako krisiaren eraginez, leho-
rra dago kluben diru iturria. Tan-
tarik ez da ateratzen, sartu ere ez
zaielako egiten. Nola partidarik ez
dagoen, telebista eskubideenga-
tik dagokien kopuru mardula
jaso gabe daude, eta zaleen ingu-
rutik datozkien diru sarrerak ere
ez dituzte. Baloia pixka bat hustu
zaie klubei, eta ezinbestekoa zaie
lehia, puzten hasteko. Espainiako
Gobernuak atzo argitaratu zituen
lehiari berriro ekiteko baldintzak;
bigarren fasean —printzipioz
maiatzaren 25etik aurrera—, par-
tidak jokatzen hasteko aukera
izango da, baina ateak itxita eta
publikorik gabe. Taldekako en-
trenamenduak ere baimenduko
dituzte, «osasun egoerak uzten
badu». Arnasa izango da klub as-
korentzat. Eta puztualdi horre-
tan, ia klub guztientzat ezinbeste-
koa izango da telebista eskubide-
en truke jasotzen duten dirua.
Lehia hasten bada, diru sarrera
hori bermatuta edukiko dute, za-
leengandik datorren guztia jaso-
tzen hastea oraindik posible ez
bada ere. Hortik etorriko zaie in-
darraldi ekonomikoa berriz, eta
baloia puzteko moduan izango
dira berandu baino lehen, nahiz
eta aldaketa batzuk izango dituen
negozio ereduak. 
Diru sarrerak jasotzen hasteko

nahi dute ligek eta klubek kosta
ahala kosta lehiari berrekin. Baina
denen diru sarrerak ez dira berdi-
nak, eta, batzuek telebistetatik
baino diru gehiago jasotzen dute-

nez zaleen inguruan antolaturiko
negozioetatik, klub horiek beste-
ek baino gehiago sufrituko dute
krisi honen eragina, lehia berriz
hasita ere. Gorka Leunda (Donos-
tia, 1975) kirol aholkularia da
Avento Kirol Aholkularitza en-
presan, ekonomialaria ikasketaz,
eta eskarmentu handia du futbo-
lean eta kirolean. Diru sarrerez,
uste du talde handiek gehiago pai-
ratuko dutela krisi hau: «Lehia
berriz hasten bada, telebisten di-
rua bermatuta daukate, zalerik
gabe bada ere. Baina paradoxa bat
dago hemen. Klub handienek,
Bartzelonak eta Real Madrilek,
adibidez, telebistatik jasotzen du-
te diru gehien, baina haien diru
sarreretan batezbesteko txikiena
da telebistena, zaleengandik sar-
tzen zaien dirua gehiago delako.
Klub horiek dira orain kaltetue-
nak. Klub txikiak, berriz, ondo
aterako dira krisi honetatik, tele-
bisten diru sarrera aurrekontu ia
osoa delako kasu batzuetan». 
Paradoxarena honela azaldu du

Leundak: «Berez, eredu sendoa-
goa da autofinantzaketa, telebis-
tena baino, eta klub handiak ere-
dugarriak dira alde horretatik, te-
lebisten negozioa erortzen bada
hondoa jotzeko arriskurik ez dau-
katelako». Baina gertatuko al da
hondamendi ekonomiko hori?
Leunda ezezkoan da: «Telebistak
aterako dira irabazten orain, eta,
nola zaleek ezingo duten zelaira
joan partida bertatik bertara ikus-
tera, telebistako ikusleak edo be-
zeroak asko ugarituko dira. Fut-
bolaren negozio eredua ez da al-
datuko, baizik aberastasuna es-
kuz aldatuko da». 
Balizko egoera horretara heldu

aurretik, ordea, ukaezina eta za-
lantzarik gabea da kluben diru sa-
rrerak gutxitzeak hainbat ondo-

rio eragingo dituela. Fitxaketen
merkatuari erreparatu dio Leun-
dak: «Klubek konpromiso jakin
batzuk dauzkate jokalariekin,
kontratuen bidez. Espainiako Li-
gan, LFPk muga bat jarria dio tal-
de bakoitzari jokalarien soldaten

batura hortik gora ez igotzeko.
Baina orain, diru sarrerak gutxi-
tuta, klubek agian ezingo diete jo-
kalariei ordaindu agindua diete-
na, eta horrek jokalariak saltzera
behartuko ditu. Baina ez nahiko
luketen prezioan, eskaintza baino
txikiagoa izango delako eskaria». 
Klub handiek oraingo diru sa-

rrerak berriz eduki ahal izateko,
ezinbestekoa edo oso garrantzi-
tsua izango da autofinantzaketa
berreskuratzea, baina, Leundak
dioen bezala, «hori zaleak zelaie-
tara itzultzean gertatuko da». Bi-
tartean, beste ate batzuk aurkitu
beharko dituzte klub horiek diru
sarrerak bermatzeko, eta telebista
eskubideei helduko dietela uste
du: «Egoera honetan, eta fitxake-
ten merkatua aldatzen hasten ba-
da, klub handien eta txikien arte-
ko aldea murriztu egingo da, eta
lehia berdindu. Hori ez dute onar-
tuko klub handiek, eta, autofi-
nantzaketa bere onera itzuli arte-
an, telebista eskubideen tartatik
zati handiagoa eskuratzen saia li-
tezke, duela urte batzuetako ez-
berdintasunak berreskuratze-
ko». Orain, telebistatik gehien ja-
sotzen duten taldeek 2 edo 2,5 al-
diz gehiago biltzen dute gutxiena
jasotzen duenaren aldean, eta
duela urte batzuk, ezberdintasu-
na 1 eta 7 artekoa zen. «Horretara
itzuli nahiko dute klub handiek,
eta, etorkizunean, esparru horre-
tan ikusten dut nik jokatuko dela
futbolaren borroka handiena». 
Balizko egoera horretara heldu

bitartean, klub batzuek beste
hautu batzuk egin dituzte diru sa-
rreren galera orekatzen saiatzeko,
eta aldi baterako enplegu espe-
dienteak erabili dituzte zenbaitek.
Euskal Herriko gizonezko taldeen
artean, Alavesek egin du hori,
klub apal batek. Handienetakoa

BALOIA BERRIZ

PUZTUKO DUTE
Futbolaren negozioa haize pixka bat galtzen ari da COVID-19aren krisiaren
eraginez, kluben diru sarrerak etenda daudelako. Bigarren fasean lehiara
itzultzeko aukera ireki du Espainiako Gobernuak, eta telebista eskubideen
sosak jasotzen hasiko dira berriz, eta horri esker eutsiko diote negozio ereduari. 

den batek ere gauza bera egin du,
baina: Bartzelonak. Leundak go-
goeta hau egin du erregulazio es-
pedienteen inguruan: «Garrantzi
handiagoa dauka jokalariekin
akordioa egiteak soldata jaisteko.
Onura ekonomikoa baino gehia-
go, irudi aldetik galera sortzen die
klubei. Irabazi asko eduki eta
ABEE eskatzea egoera honetan,
eta fitxaketak egiteko asmoak di-
tuztela jakitea, ez zait ondo irudi-
tzen, nahiz eta legea alde izan. Le-
geak aldatu beharko lirateke».
Kezka klubetako langile arruntek
sortzen diote: «Gehiago kezka-
tzen nau langile soilen egoerak.
Askoz ere arruntagoak dira. Kon-
traesan handiak daude klub handi

«Futbol munduko
dirutza ez da urrituko.
Gizartearentzat ona
litzateke urritzea, baina
hori ez da gertatuko»
Gorka Leunda
Ekonomialaria eta kirol aholkularia

«Telebistaren negozioa
ez da sekula burbuila bat
izango, oinarri sendoa
duelako. Beste gauza
bat da asko den edo ez»
Fran Canal
Osasunako zuzendari nagusia

«Ogia eta zirkua da
futbola boterearentzat,
baina manipulazioarena
ez dadila aitzakia izan,
norbere ardura baita»
Juan Aldaz
Soziologoa
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FUTBOLEKO

DIRUTZA: 

HAINBAT DATU

b Euskal Herriko taldeen

aurrekontuak (1. Maila)

Athletic                     132 milioi

Reala:                         112 milioi

Alaves:                      65 milioi

Osasuna:                 56 milioi

Eibar:                          52 milioi

b Europako bi liga

handienetan, telebista

eskubideen truke jasotako

dirua 2018-2019 denboraldian

Ingalaterra:            2.456 milioi

Espainia:                  1.420 milioi

b Fitxaketetan mundu osoan

2019an gastatutakoa

7.000 milioi dolar

horietan, gizartearentzat errefe-
rente dira edo bilakatu nahi dute,
eta gauza horiek zaindu egin be-
harko lituzkete». 
Leundaren hausnarketak en-

tzunda, ez du ematen futbolaren
negozio eredua aldatu egingo de-
nik: «Beti bezala jarraituko du di-
ru aldetik. Beherapen handirik ez
da egongo. Gizonezkoen futbolak
beti izan ditu pribilegioak beste ki-
rol eta sektoreen aldean, dirutza
handiak mugitzeko, eta halaxe ja-
rraituko du. Osasungarria litzate-
ke hala ez izatea gizarte aldetik,
baina ez da gertatuko. Epe labu-
rrera ez, eta luzera ez zait iruditzen
ezer aldatuko denik». Etxeko la-
nak jarri dizkie klubei egoera ho-

netan: «Hausnartu egin beharko
da honek guztiak nolako aldaketa
estrukturala ekarriko duen. Au-
rrea hartu behar zaio etorkizunari,
eta horixe egin behar lukete klu-
bek. Uste dut horretan ariko dire-
la». 

Kluben ikuspegia
Fran Canal (Ourense, Galizia,
1966) Osasunako zuzendari nagu-
sia da duela bost urtetik, eta, fut-
bolaren etorkizunaz galdetzen
zaioenean, ziurtasuna eta ziurga-
betasuna, biak erabiltzen ditu
erantzunetan. «Batek daki eredu
honetan sartuta jarraituko dugun
ala ez», esan du, alde batetik.
«Negozio eredu hau sendoa da»,

bota du, bestetik. Ziurgabetasuna
antzematen zaio kudeatzaileari,
eta kezka ere bai, egungo egoera
nolakoa den kontatzen hasi dene-
an, garbi azaldu baitu nola dauden
klubak: «Arazoa da erori egin zai-
gula hau dena: ez gara aritu entre-
natzen hainbat astetan, partidarik
ez da jokatzen, txarteldegirik ez
daukagu, bazkiderik ez... Futbola-
ren mundua geratu egin da». De-
na dela, kezkari azkar eman dio
konponbidea: «Martxan jarri bai-
no ez da egin behar, ez da beste-
rik».Telebista eskubideen ga-
rrantzia nabarmendu du segituan:
«Telebistarik gabe ez zen egongo
futbolaren negozioa gaur egun da-
goen bezala. Futbolaren mun-

duak telebista behar du: oso eragi-
le garrantzitsua da. Talde askotan,
diru sarreren zati bat da». Ez du
uste burbuila bat denik telebisten
negozioa: «Jokalariek diru zati
handi bat kobratzen dute, klubek
diru gehiago jasotzen dugulako
telebistetatik. Hainbeste ordain-
tzen badigute, telebistek ere dirua
irabazten dutelako ordaintzen di-
gute. Atzean ezer ez dagoenean
bai, orduan da burbuila. Higiezi-
nena hala izan zen, jendea espe-
kulatzen zebilelako milioika etxe-
ren atzean  Beste kontu bat da ona
edo txarra den, edo puztuta dago-
en, gehiegi ordaindua den edo ez.
Baina sekula ez da burbuila izan-
go, oinarri sendoa duen negozio

bat baita». Gehiegi ordaintzen
den galdetuta, hauxe izan da eran-
tzuna: «Gehiegi ordaintzea zera
da, balio duen baino gehiago or-
daintzea. Eta zenbat balio du? Jen-
dea ordaintzeko prest dagoena.
Printzipio ekonomikoak dira».
Telebista eskubideen dirutzak

jasotzeari kirol justifikazioa eman
dio: «Telebista eskubiderik gabe,
orain 40 urte bezala, futbola egon-
go zen. Ez, ordea, taldeak oraingo
mailarekin, beste herrialde ba-
tzuetako taldeek jokalari on guz-
tiak kenduko zizkigutelako». 
Klubek hilero kobratzen dute

telebistaren dirua, denboraldi

(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)

Telebista, ezinbesteko.
Langile bat kamerarekin

lanean, Errusiako

Munduko Kopan, 2018an.

SEBASTIAO MOREIRA / EFE
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osorako tokatzen zaien kopuru
horretatik, eta baliteke talde ba-
tzuk larri ibiltzea gastuei aurregi-
terako orduan. Canalen ustez,
baina, LFPk ondo lotuta dauzka
kontu horiek: «Garbi dago krisi
hau gertatu ez balitz arazorik ez
genukeela izango. Baina ezin gara
neurriz kanpo ibili gastuetan, li-
gak baimena eman gabe, kontrol
zorrotza ezarria duelako». 
Neurriak zorrotzak izanagatik

ere, garbi dago lehia berriz hastea
ezinbestekoa dutela klubek, eta
hori onartu egin du Canalek: «Ez
bada jokatzen, ez dugu ekoitziko
gure produktua, eta gure bidera-
garritasuna zalantzan egongo da,
ez da bermatuta egongo». Beste
kontu bat da zaleak noiz itzuli
ahal izango diren zelaietara: «Ez
naiz aditua horretan, eta ezin di-
zut esan noiz jokatuko dugun be-
rriz zaleekin». Ahalik eta laste-
rrena izatea gustatuko litzaioke,
«zaleen presentziak eta partidak
bizitzeko moduak egiten duelako
ezberdin futbola». Baina ezin
ahaztu arlo ekonomikoa ere:
«Azkenean, Espainiako barne
produktu gordinaren %1,4 da fut-
bolarekin lotura duen guztia, eta
horregatik, pixkanaka, nolabai-
teko normaltasun batera itzuli be-
harko dugu». 
Zaleak itzulita ere, krisiaren

erasoak lehengo gaitasun ekono-
mikorik gabe utziko ditu zale
gehienak, eta horrek eragina
izango du futbolaren barruko
prezioetan. Osasunaren kasuan,
ondo moldatuko dira egoera be-
rrira, Canalen ustez: « Gu beti bi-
zitzaren neurrira egokitzen gara,
eta ardura dugu gure jendearekin.
Gure bazkideengan pentsatuko
dugu, Osasuna bazkideena bai-
ta». Elkarri laguntzeko boronda-
tezko ekintza klubeko langile
guztiek ere egin dute, ABEE ez
ezartzeko: «Langile guztiok jatsi
dugu soldata, %5 soldata txikiena
dutenek, eta %20 jokalariek, kirol
zuzendariak eta nik. Honek fun-
tzionatzen jarrai dezan egin dugu;
saiatu egin behar genuen langile-
ek bermea izan genezan proiek-
tua ez erortzeko, eta, jakina, lan-
postuak ez galtzeko. Oraingoz,
eusten ari gara». 

«Futbola ez da eredugarria»
Krisi garai honen aurretik entzu-
ten zen futbolaren negozio ere-
duaren aurkako ahotsik, eta iritzi
hori dutenei bost axola krisiak ki-
rol horren oraingo jarduna ere au-
rrean eramatea. Krisiak areagotu
egin du kontrako jarrera, nola li-
tekeen halako dirutzak ordain-
tzea jokalariei, nola den posible

(Aurreko orrialdetik dator)

Igor Zubeldia eta Iker Muniain lehian, otsailean Anoetan Realak eta Athleticek jokatu zuten partidan. JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Osasunako bazkideak eta zuzendaritza, klubaren batzar nagusi batean, duela bi urte. VILLAR LOPEZ / EFE

klubei telebistak dirutza handiak
ematea, edo zer arraio den jokala-
ri bat fitxatzeko 100 milioitik gora
ordaintzea, eta abar. Kopuruak
beldurtzekoak direla ezin da uka-
tu: Euskal Herriko 1. Mailako tal-
deen denboraldi honetako datuak
batzen badira, 417 milioi euro, eta
Lehen Mailako guztien kontuan
hartuta, 4.000 miliotik gora. Au-
rreko denboraldian, Europako bi
liga handienek, Espainiakoak eta
Ingalaterrakoak, 3.876 milioi euro
jaso zituzten telebista eskubideen
truke. Mundu osoan iaz, 7.000
milioi dolar gastatu zituzten klu-
bek fitxaketetan. Aldiz, gizartean
beharrezkoa den osasungintzan,

esate baterako, Eusko Jaurlaritza-
ren Osasun Sailaren aurtengo au-
rrekontua 3.941 milioikoa da. 
Futbolaren negozioa zilegi den

edo ez, horra galdera. Erantzun
azkarra eman dio Juan Aldazek
(Donostia, 1979), EHUko soziolo-
goak: «Zilegi izan edo ez, horixe
da errealitatea, eta, gainera, ez da
aldatuko». Halako dirutzak era-
biltzearen atzean gizartearen za-
letasuna dago, jendeak ematen
duen diruarekin osatzen baitira
neurri batean hain kopuru han-
diak. Nola liteke langabezian da-
goen herritar batek milaka milioi
irabazten dituen jokalari bat mi-
restea? Aldazen ustez, «agian, be-

har ditugu horrelako idoloak,
eredutzat hartuak direnak, baina
eredu ez direnak. Azkenean, fut-
bolariek bizimodua errazten di-
gute; zuri eta beltz aukera egiteko
baliagarriak dira, eta gizakiok be-
har hori badaukagu. Partidara zo-
az, eta kirola bera oso oinarrizkoa
da, baina jendeari gustatu egiten
zaio. Ongizatea behar du zaleak,
eta futbolak ematen dio hori».
Soziologoak uste du futbola gizar-
tearen ispilua dela: «Gure dina-
mika hau da: gehiago gehiago da.
Errendimenduko kirolean oso il-
tzatuta dago citius, altius, fortius
delakoa». 
Gustatuko litzaioke futbolaren

eredua beste bat izatea, baina
ezkorra da Aldaz: «Eraldaketa
egoteko aukera dagoen garaio-
tan, ez da eraldatuko, eta ez da
pizgarria izango. Globalizazio
oldarkorra, kontsumismorik
indartsuena, eta osasungarria ez
den kirol jarduera irudikatzen
ditu. Masa ikuskizun izango da
aurrerantzean ere». Autokrikiti-
ka eskaria egin dio gizarteari:
«Ogia eta zirkua da boterearen-
tzat futbola, baina manipulazio-
rena ez dadila aitzakia izan, nor-
bere ardura ere badelako, baita
beste ikuskizun mota bat ez bul-
tzatzea ere».  

KLUBEN NEURRIAK 

Aldi baterako espedientea

Alaves. Euskal talde bakarra izan

zen neurri hori hartzen. 

Soldata jaitsiera adostu

Alaves. Tratua egin du jokalarie-

kin eta entrenatzaileekin.

Athletic. Lehia berriz hasiko balitz,

%6ko murrizketa; bestela,

%17koa. 

Eibar. %10-20ko murrizketa, joka-

tu zein ez.

Osasuna.%20ko murrizketa. 

Reala.Liga jokatuko balitz, %5eko

murrizketa; bestela, %20. 



Ainara Arratibel Gascon 

P
arekidetasuna-

ren   bidean

urrats garrantzi-

tsuak egin dira

kirolean. Baina

koronabirusaren krisiak agerian

utzi du oraindik ere asko dagoela

egiteko. Esaterako, gizonezkoen

ligek segitzeko ahaleginak eten-

gabeak izan dira, baina emaku-

mezkoenak bertan behera utzi

dituzte. Azkena futboleko Espai-

niako Lehen Maila izan da, orain

astebete.

Erabaki horrek erakutsi du

berdintasuna oraindik ere urrun

dagoela. Izan ere, Espainiako

1990eko Kirolaren Legearen ara-

bera, bi ligari baino ez zaie aitor-

tzen profesional izaera, biak gizo-

nezkoenak: futboleko Lehen eta

Bigarren Mailari eta saskibaloiko

ACB ligari. Horregatik egin da

ahalegina bi liga horiek bueltatze-

ko. Federazioek, haatik, gainon-

tzekoak bertan behera uztea era-

baki dute.

Futbolaren kasuan, alde baka-

rrez hartutako erabakia izan zen.

Izan ere, Kluben Elkarteak –Ath-

letic, Bartzelona eta Tacon izan

ezik Lehen Mailako talde guztiak

biltzen dituen elkartea– asteak

zeramatzan federazioari bilera

bat egiteko eskatzen, egoera bate-

ra aztertu eta liga amaitzeko zeu-

den aukerak ikusteko. Federazio-

ak, ordea, entzungor egin zien es-

kari horiei. Nahiz eta jokalari eta

entrenatzaile gehienak aztertzea-

ren aldekoak ziren. Hala adierazi

zuen, adibidez, Iraia Iparragirre

Realeko jokalariak: «Federazioak

hori erabaki badu, onartzea eta

errespetatzea baino ez zaigu gera-

tzen. Baina, arriskuak neurtuta,

liga bukatzearen aldekoak ginen

jokalari asko. Denboraldi honi eta

hurrengoari normaltasuna emate

aldera, ahalegin hori egiteko mo-

duan ginen». Atzelari txuri-urdi-

nak berehala azaldu zuen zer da-

goen bere ustez erabaki horren

atzean. «Emakumeen futbola

beti egon da gutxietsia eta, tama-

lez, munduak kapitalismoari ja-

rraitzen dio. Futbolean gizonez-

koenak agintzen du». Marta Un-

zue Athleticeko jokalaria ere kexu

zen: «Gu ere maila gorenean gau-

de, eta gizonenak segitzeko egin

duten ahalegin bera egin behar

zuten».

Federazioak, ordea, ez zuen

egin. Kluben Elkartearekin ez zen

bildu ere egin. Ez jokatzeak

600.000 euroko galera ekar die-

zaieke klubei, telebista eskubide-

ak tarteko, eta horrek eragina

izan dezake urtarrilean sinatuta-

ko lan hitzarmenean. Izan ere,

Mediaprok telebista eskubideen-

gatik jarritako diruak ahalbidetu

zuen hitzarmena.

Egoera hori kontuan hartuta,

kluben helburu nagusietako bat

izango da liga profesionaltzat ai-

tortua eta onartua izatea. Horrek

autonomia emango lieke federa-

zioaren aurrean; besteak beste,

telebista eskubideak negoziatze-

ko orduan. Egun, federazioak es-

kumena du hor esku hartzeko.

Saskibaloiaren kasuan, txapel-

keta eten eta berehala ikusi zuten

ezinezkoa izango zela liga amai-

tzea, eta klubek baimena eman

zieten jokalari atzerritarrei jaiote-

rrira bueltatzeko. Hala egin zu-

ten, adibidez, Lointek Gernika

Bizkaian. Jada datorren denbo-

raldian dute jarria arreta, Gerardo

Candin presidenteak azaldu due-

nez. Argi du denboraldi «zaila»

izango dela: «Ezin gara oraingoz

aurrekontu bat egitera ausartu,

dena baitago airean».

Erakunde publikoek kirolera

bideratzen dituzten diru lagun-

tzetan egin ditzaketen murrizke-

ten inguruan ere mintzatu da

Candin: «Zail izango lukete era-

baki hori azaltzea, are gehiago

berdintasuna aldarri duten hone-

tan». Murrizketak egonda ere,

marra gorri bat jarriko dute: joka-

larien lan baldintzak eta eskubi-

deak. «Gure apustua argia da arlo

horretan, eta mozketa horiek

beste esparru batzuetan egingo

ditugu: bidaietan, pabiloiko gas-

tuetan...».

Hain zuzen ere, hori izango da

haien berme nagusia datorren

denboraldiko taldea osatzeko or-

duan. «Negoziazioetan tentu

handiz ibili behar dugu, eta bitar-

tekariekin asko hitz egin. Eraku-

tsi behar diegu gure proiektuaren

seriotasuna, eta jokalarien lan

baldintzak bermatzeko egiten

dugun lana. Krisi egoera honetan,

jokalariak erakartzeko aukera

moduan ikusi behar dugu gure

kudeaketa ona».

Candin «penatuta» dago, hain

zuzen saskibaloian ere jokalariak

lan hitzarmena sinatzear zeude-

lako krisia abiatu aurretik. «Zirri-

borro bat zegoen, eta ez nuke nahi

horretan atzerapausorik ematea.

Zentzugabea da goi mailako kiro-

lari horiek lan hitzarmenik ez iza-

tea. Ahalik eta azkarren sinatu

behar da».

«Prestatutago» daude
Kudeaketa onaren eredu izan ohi

dira emakumeen taldeak. Bizkaia

Durango txirrindularitza taldeko

Agurtzane Elorriagak uste du

«hobeto» prestatuta daudela kri-

siari aurre egiteko. «Beti izan di-

tugu traba gehiago eta baliabide

gutxiago gizonek baino, baina ja-

kin dugu horiek behar bezala ku-

deatzen, eta genuenari ahalik eta

etekin gehien ateratzen. Hori ez

da aldatuko». Haatik, arazoa

nondik etor daitekeen azaldu du.

«Laguntza publikoak murrizten

badira iritsiko dira estutasunak».

Izan ere, uste baino gastu gehiago

ditu haienaren gisako talde batek.

«Lehiatu ez arren, txirrindula-

rien aseguruak berdin-berdin or-

daintzen jarraitzen dugu, baita

kanpoko txirrindularientzako

daukagun etxearen alokairua ere,

eta materialaren mantentze lana,

federazioari ordaintzen dizkio-

gun tasak...». 

Baina baikortasun mezu bat ere

eman nahi izan du: «Lanean ja-

rraitu behar dugu, errealitatea

zein den jakinda, baina besoak

jaitsi gabe». Emakumeen txirrin-

dularitzak «pixkanaka» izan

duen gorakada da horretarako

helduleku onena. «Gizonen ka-

suan ez bezala, lasterketen kopu-

rua igo egin da,  eta, zorionez, bar-

neratuta dago kirola ere beste

tresna bat dela berdintasunaren

bidean». 

Diru laguntza publikoetatik

harago, babesle txikiak dira ema-

kumeen taldeen euskarri nagu-

sia, eta haien egoerak kezkatu

egiten du Tati Garmendia Super

Amara Bera Berako kirol zuzen-

daria:«Gure kasuan, adibidez,

babesle nagusia supermerkatu

bat da, eta krisi honek ez dio

hainbeste eragingo. Baina beste

babesle txiki asko ditugu. Fun-

tsezkoak dira, eta horietako

batzuk ez dira diru sarrerak iza-

ten ari. Horrek kezkatu egiten

gaitu».

Beraien kasuan, krisia hasi

aurretik zuten lotua datorren

sasoiko taldea. «Horrek, beste

egoera batean, lasaitasuna eman

beharko liguke. Kirol ikuspegitik,

ni behintzat hala nago. Baina

egoera honek ekarriko duen krisi

ekonomikoak beti sortzen dizu

kezka». 

Argi du aurrekontua egokitu

egin beharko dutela, ez bakarrik

beraiek, baita beste klubek ere.

«Berez, 2008ko krisi ostean, es-

kubaloiaren egoera ez zen ona.

Orain, hobeto geunden, baina or-

dukoari erabat buelta eman gabe.

Soldatak, adibidez, ez dira krisia-

ren aurrekoak. Baina gutxienez

egonkortasun bat genuen, eta jo-

kalariak eskubaloitik bizi daitez-

ke, estu bada ere. Atzera egitea

gogorra eta kezkagarria litzate-

ke». Erakunde publikoez zera es-

pero du:«Aintzat har dezatela

berdintasunaren alde egin dugun

lana, zabaldu ditugun balioak eta,

noski, kirol lorpenak».

Emakumeen kirolak traba gehiagorekin
eta baliabide gutxiagorekin egin behar
izan du berdintasunerako bidea. Hala
egingo dio aurre COVID-19ak eragindako
gainbehera ekonomikoari ere. 

Nola edo hala

irautera ohituta

Bera Berako Esther Arrojeria jaurtiketa bat egiten, Alcobendasen aurkako partida batean. GORKA RUBIO  / FOKU

Gure apustua argia da:
ezin dugu murrizketarik
egin jokalarien 
lan eskubideetan 
eta baldintzetan»
Gerardo Candin
Lointek Gernikako presidentea

«Lehiatu ez arren,
berdin jarraitu behar
dugu ordaintzen
aseguruak, materialen
mantentze lana, tasak...» 
Agurtzane Elorriaga
Bizkaia Durangoko zuzendaria

«Taldea osatua izateak
lasaitasuna eman
beharko liguke; baina
egoera honek beti
eragiten dizu kezka»
Tati Garmendia
Bera Berako kirol zuzendaria
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Gaur egungo futbolean, diru mu-
gimendurik handiena telebista
eskubideek sortutakoa da. Milaka
miloi dabiltza batetik bestera, eta
lehia handia egoten da ekoizleen
artean, haietako zeinek eskuratu-
ko Europako liga nagusietako te-
lebista eskubideak. Maisua da ho-
rretan Jaume Roures (Bartzelona,
1950), Mediapro ikus-entzunez-
koen taldeko burua. Klubek ezin-
bestekoa dute telebisten dirua
gaur egungo negozio moldeari
eusteko, eta mundu osoko krisiak
harrapatu egin du futbola ere.
«Dinamika txarraren arriskua»
aipatu du Rouresek futbolaren-
tzat lehia orain itzultzen ez bada,
telebisten dirutzaren zati handi
bat kobratu gabe zail luketelako
klubek orain bezala jardutea. Ho-
rregatik ari da futbol profesiona-
laren mundua hainbesteko pre-
sioa egiten lehia itzultzeko: diru
asko dago jokoan. 
Jokatuko da futbola?

Probak egiten hasi dira, eta,
oraingoz, dena ondo doa. Alema-
niarrak hasi dira jokatzen, eta
ematen du aldeko itsasoa dagoela
lehiaketa berriz itzultzeko. Gero,
ikusi egin beharko da zer gerta-
tzen den. Baina aldeko dinamika
dago. 
Esan izan duzu kasu positiboren

bat azaltzen bada dena pikutara

joango dela. Azaldu dira kasu

batzuk, baina aurrera jarraitzen

du jokatzeko asmoak. 

Ikusi egin beharko da nork ema-
ten duen positibo, norekin egon
diren, kutsatu ahal izan duten
jende gehiago eta abar. Arazo
asko sortuko lirateke, eta ikusi
egin beharko litzateke konponbi-
derik baduten edo ez. 
Klubek bizirik irauteko ezinbes-

tekoa da orain jokatzea?

Ez nuke bizirik irauteko esango,
baina oso beharrezkoa dute bizi-
tzeko. Espainiako Liga oso indar-
tsua da, eta ez da itoko futbola ez
bada orain itzultzen, baina behar
du oxigeno hori, dinamika 
oso txarretan ez sartzeko, behin-
tzat. 
Adibidez?

Arazoa da futbola diru asko gal-
tzen ari dela egoera eta krisi hone-
tan: sarrerak, merchandisinga,
kamiseta salmentak, bazkide
kuoten zati bat, publizitatea, ba-
besleak, museoak edota estadioe-
tarako bisita gidatuak... Horiek
denak kopuru oso garrantzitsuak
dira, eta, telebistena gehitzen ba-
diegu, egoera zaila litzateke. Kon-
tua da gehiago ez zailtzea, eta
konponbideak aurkitzea. Zaleak
zelaietara lehen bezala ez dira
itzuliko txertoa azaldu arte, be-

harko delako konponbide eragin-
kor hori zelai batean 30.000 la-
gun sartzeko, adibidez. Azkene-
an, zaleak zelaira ezin joatea ez da
kasuistika bakarra; lehen aipatu
ditudan egoera horiek guztiak ere
harekin batera daude. 
Konponbideen artean legoke

klubei telebisten dirua ematen

jarraitzea jokatzera itzuliko ez

balitz ere?

Hori oso zaila da, ezin zaielako es-
katu telebistei dirua ematen ja-
rraitzea ezeren truke. Gauza bera
eskatu beharko litzaieke bazkide-
ei eta babesleei, adibidez, eta ho-
rrek ere ez luke zentzurik, inola
ere. Futbola jokatzeagatik or-

«Futbolak ere
gerrikoa estutu
beharko du»
Jaume Roures  b Mediapro ikus-entzunezkoen taldeko burua

Futboleko telebista eskubideen merkatuan erreferentzia
nagusia da enpresari kataluniarra. Lehiaketa orain itzultzearen
aldekoa da, «klubek behar dutelako telebisten diruaren
oxigenoa, dinamika txarretan ez sartzeko». Luze gabe
futbolarekin lotutako prezio guztiek behera egingo dutela dio. 
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daintzen dute telebistek, eta, ez

badago, zergatik ordaindu behar

dute? 

Klubak telebistaren diruari es-

ker bizi dira?

Telebisten dirua oso zati garran-

tzitsua edo funtsezkoa da kluben

diru sarreretan, baina klub han-

diek badituzte beste sarrera ba-

tzuk beste hainbat kontzeptutan.

Klub txikiek, aldiz, ez hainbeste.

Nola orekatzen dira, nolabait esa-

teko, klub txikiak handiekin?

Bada, telebistaren diruari esker.

Desoreka hori orekatu egiten da

neurri batean. Klub handiei, tele-

bisten dirua ez zaie aurrekontuen

erdira iristen.

Telebisten dirua modu oreka-

tuagoan banatu beharko litzate-

ke talde guztien artean?

Orain lehen baino orekatuago ba-

natzen da Espainiako ligan: gu-

txien jasotzen duenak baino 2,5

gehiago jasotzen du gehienak. Le-

hen 1 eta 6ko aldea zen. Oraingo

proportzioa da erabiltzen dena

Europako ligetan, eta arrazoizkoa

iruditzen zait. 

Erabaki hori ligena da, baina

zuk, telebistako enpresari beza-

la, aukera izaten duzu erabakia

alde batera edo bestera mugi-

tzeko?

Niretzat nahiko orekatuta dago

orain. Telebisten diruaren erdia

kopuru berdinetan ematen zaie

klubei. Ezberdintasunak lehiake-

tetako sailkapenen bidez zehaz-

ten dira, eta beste aldagai hone-

gatik ere bai: talde handiek

bazkide gehiago dituzte, audien-

tzia handiagoak dauzkate, eta

hori dena ezin da albo batera utzi

telebisten dirua banatzerakoan. 

Burbuila bat da futbolaren ne-

gozioa, eta hausteko arriskua

dago?

Burbuilarena duela hogei urteko

kontua zen, nahiz eta orain ere

hazten ari den. Baina futbola ez

dago arriskuan. COVID-19a la-

gungarria izango da milioi pila

balio duten fitxaketak amaitzeko,

eta hori ona da gizartearen mai-

lan, izugarria zelako klub batek

100 eta 150 milioi ordaintzea jo-

kalari batengatik. Orain ezinbes-

tean ardurarekin jokatzera itzuli

behar dute agintariek, ez delako

dirurik eta baliabiderik egongo

horrelako fitxaketak egiteko. 

Fitxaketetako dirutzei eta sol-

data izugarri handiei mugak jar-

tzearen aldekoa zara?

Soldatei muga jartzearen aldekoa

naiz ni, futbolean eta beste gauza

askotan oreka behar delako. Fi-

txaketen kontua birusak ahuldu-

ko du, eta eztabaida horrek ere in-

darra galduko du. Hori bazen

burbuila bat, artifiziala, eta ez

zuen zentzurik, agintari batzuen

apetak eragindakoa zelako. 

Krisi honen barruan, gero eta

jende gehiago ari da kritikatzen

futbolean mugitzen eta ordain-

tzen den dirutzen gaia. Zein da

zure iritzia?

Ez zait iruditzen jokalarien solda-

tei eragingo dienik honek, baina,

lehen esanda bezala, muga bat

jartzearen aldekoa naiz, ezin de-

lako 50 eduki eta 100 ordaindu

soldatetan. Gutxiago ordaindu

beharko litzateke, eta muga ba-

ten barruan ibiltzea araua izan

beharko litzateke. Horrek ardu-

ratsu jokatzera behartuko lituzke

agintariak: diru sarreren kopurua

baino gehiago ez gastatzea, azken

batean. 

Zeinen eskumena litzateke sol-

datetan muga jartzea, ligena?

Bai, jakina. 

Estatuek mugak jartzea aukera

bat litzateke?

Ez dakit hainbesteko boterea

eman behar zaien gobernuei gau-

za batzuetan. Zergatik sartu be-

harko luke eskua futbolean, eta ez

beste desorekak dituzten beste

batzuetan? Ez dakit gobernuen

lana litzatekeen. Ligetan badago

kontrol ekonomikoa, eta horren

barruan beharko luke soldatei

muga jartzeak ere. 

Krisi ekonomikoaren eraginez

gutxitu egingo zaizkizue beze-

roak telebistei, eta zuek ere era-

gingo duzue krisia?

Futbol munduko produktu guz-

tien prezioek behera egingo dute:

kamisetek, bazkide kuotek, sa-

rrerek eta abar. Krisia oso handia

izango da, eta jendeak ez du orain

bezalako bitarteko ekonomikorik

edukiko. Futbolak ere gerrikoa

estutu beharko du. 

Futbola negozio hutsa da?

Ez da negozioa bakarrik. Futbola

hazi eta garatu egin da, eta leku

garrantzitsua hartu du kirol

munduan eta gizartean. Futbolari

esker egitasmo asko gizarteratu

daitezke, joan zaitezke estadioe-

tera, jendearekin solasaldiak iza-

teko aukera ematen du, eta sozia-

lizazio hori oso garrantzitsua eta

ona da. 

Futbolean hainbeste diru ez ze-

goenean ere bazegoen hori, bai-

na.

Hainbeste ez, eta orain, mugi-

mendua handiagoa denez, horrek

berak sortzen du negozioa. Bere

horretan ez da txarra. Beste kontu

bat da prezioak neurriz kanpoko-

ak izatea. Futbola eta kirola hazi

izana, eta horrek guztiak pisu

ekonomikoa edukitzea ez da txa-

rra. Lehen ere ordaintzen ziren

futbola ikusteko sarrerak, baina

ez orain bezala, orain oihartzun

handiagoa duelako. Gizartea ez

zegoen orain dagoen bezain gara-

tua. 

Emakumezkoen futbola Media-

proren apustua da aspalditik.

Zergatik?

Duela zazpi edo zortzi urtetik ari

gara gu emakumezkoen futbola-

rekin, eta bakarrak izan ginen

apustua egiten. Laguntza handia

eman genuen garapenean, ikus-

ten genuelako gizarte mailan ere

oso garrantzitsua izango zela fut-

bolaren alde egitea. Esperientziak

esan digu erabaki ona izan zela. 

Emakumezkoen futbolean iritsi-

ko dira gizonezkoenean mugi-

tzen den dirutza handi horieta-

ra?

Ez behintzat berehalakoan. Ez de-

zagun puztu emakumeen futbo-

laren burbuila. Garatu egin behar

du, eta sortu egin behar du mugi-

mendu ekonomikoa, telebista es-

kubideen arloan, babesleetan, sa-

rreretan, asoziazioetan eta abar.

Horrek eragingo ditu diru sarre-

rak, eta horri esker lortuko da

emakumezko jokalariek orain

kobratzen dituzten miseriak ez

kobratzea. 

Telebista ezinbestekoa

da edozein kirolentzat

ez dadin bazter batean

geratu?

Kirolek egin behar duten

planteamendua da ai-

sialdirako aukerak dire-

la, eta lehiatu egin behar

dutela beste aukera ba-

tzuekin, kirolez kanpo-

koak direnekin ere bai:

Internet, telesailak, peli-

kulak eta abar. Eskaintza

handia dago merkatuan,

eta kirolek plangintza

egin behar dute ez badu-

te lurpean geratu nahi

beste eskaintza batzuen

aldean. Telebista bozgo-

railua eta zabalkundea

da, eta kirol horien bana-

tzailea. 

Kirol bakoitzak moldatu egin be-

har du gizartearen joeretara?

Moldatu edo. Gazteen kasuan

esaten da ezin dutela 90 minutu-

ko futbol partida bat ikusi, baina

ez zait iruditzen horrela denik.

Hala ere, gazteek beste modu ba-

tera ikusten dute telebista; beste

era batera gozatzen dute aisial-

diaz 50 urteko pertsonen aldean.

Horri erantzunak eman behar

zaizkio; egokitzen jakin behar da

gizarteko geruza ezberdinetara,

eta futbolak ere agertoki horretan

jokatu behar du. Bestela, ez bada

egokitzen, sufritu egingo du. 

Futbol partidak motzagoak

izango dira egunen batean, mol-

datu behar horretan?

Ez. Futbolak alde duena da ez da-

goela spoiler-ik. Inork ez daki

zein izango den partida baten

emaitza aldez aurretik. Horrek

ematen dio indarra zuzeneko

emankizunari, eta sekulako zale-

tasuna sortzen du; eztabaida ere

bai. Futbolaren arrakastaren er-

dia da astelehenetako hizketagai

nagusia izaten dela, eta horrek

egiten du handi. Ez dut uste asko

aldatu beharko duenik futbolak,

eta are gutxiago partiden iraupe-

nak. Baina kontuan izan beharko

ditu gizartea nora eta nola mugi-

tzen ari den.

ETIENNE LAURENT / EFE

COVID-19aren krisia
lagungarria izango da 
miloi pila bat balio duten
fitxaketak amaitzeko»

«Futbolarien soldadetan muga
jartzearen aldekoa naiz ni,
futbolean eta beste gauza
askotan oreka behar delako»

«Zergatik sartu beharko lukete
estatuek eskua futbolean, eta
ez beste esparru batzuetan,
non desorekak ere badiren?»

«Futbol munduko prezio
guztiek behera egingo dute:
sarrerek, bazkide kuotek...
Krisia oso handia izango da»

‘‘
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Eñaut Agirrebengoa

I
turri emaritsua da goi
mailako kirola. Klubek
eta kirolariek ez ezik,
bestelako enpresa eta
norbanako askok ere

edaten dute bertatik. Turrusta
oparoa eta etengabea izan da
orain arte, baina koronabirusa-
ren pandemiak ia erabat lehortu
du. Kirola halabeharrez geldi ego-
nik, ataka zailean gelditu dira lan-
gile asko; ia lanik gabe batzuk, eta
aurrez baino baldintza makurra-
goetan besteak. Urik gabe, erro-
tak indarrik ez, eta baliteke txo-
rrota luzerako egotea itxita. Hala,
ziurgabetasunaren erdian, egoera
noizbait onbideratuko den itxa-
ropenari heldu diote hainbatek.
Bide berriak urratzeko premia
ikusi dute beste batzuek.

1.

ELISA ARRETXEA

Anaitasunako fisioterapeuta

«Hasieran zaila izango
da, baina noizbait
aterako gara aurrera»

Aurtengo sasoia seigarrena zuen
Elisa Arretxeak (Elizondo, Nafa-
rroa, 1987) Anaitasunako fisiote-
rapeuta gisa, baina orain bat-ba-
tean eten behar izan du jarduna,
Iruñeko klubak aldi baterako
erregulazioa aurkeztu ondotik.
Ekonomikoki egoera «latza» de-
la aitortu du. «Bertan behera gel-
ditu da den-dena, eta baliteke epe
luzerako izatea. Pentsatzen dut
alarma egoera bukatzean aldi ba-
terako erregulaziotik aterako ga-
rela, baina ez dakigu nola geratu-
ko den kluba». Arretxeak, bede-
ren, fisioterapia kontsulta bat ere
badauka, eta kolpea arintzea lortu
du horri esker. «Eskerrak irtenbi-
de hori dudan. Autonomo gisa, di-
ru sarrera horiek, behintzat, badi-
tut. Badago beldur puntu hori,
baina jendea hasi da etortzen».
Kontaktu askoko kirola da es-

kubaloia, eta entrenatzen haste-
rako «denbora asko» pasatuko
dela uste du Arretxeak. Nolanahi
ere, «baikor» izan beharra dago-
ela dio. «Hasieran zaila izango da.
Ez dakigu ez noiz eta ez nola hasi-
ko garen. Ateak itxita aritu behar-
ko dugu? Eta birusa gerora berriz
agertzen bada, zer? Galdera asko
dago, baina dena pasatuko da
noizbait, eta aterako gara aurre-
ra». 
Ez du uste kirolaren sektoreak

gerora garrantzia galduko due-
nik.  «Jendeak ikusi du kirolik ga-
be bizitzen ahal dela. Baina, era
berean, hobeto bizi gara kirolare-
kin. Elkarrekin egoteko modu bat
da, eta jendeak hori asko estima-
tzen du». 

2.

MARIA MENTXAKA

Kirol argazkilaria

«Agentzia bihurtu 
nahi du futbol ligak,
argazkilariak baztertuta»

Etenaldiak gordinki jo du kirol ar-
gazkigintza. Horren lekuko da
Maria Mentxaka (Mungia, Biz-
kaia, 1976). Freelance moduan
egiten du lan emakumezkoen ki-
rolaren esparruan, eta lan egiteko
aukerarik gabe gelditu da orain.
«Berez da zaila argazkilari auto-
nomo moduan bizitzea. Taberna
batean ere egiten dut lan. Egoera
zailean gelditu naiz, batetik eta
bestetik». Edonola ere, ez da geldi
geratu. Alternatibak bilatzeko ga-
raia dela uste du. «Beste gauza ba-
tzuk egin behar ditugu argazkilari
moduan. Ni artxibo lana ari naiz
egiten orain, argazki zaharrak be-
rrikusten eta. Gainera, nire web-
gune berria  abiatu dut».
Lankideak «nahiko kezkatu-

ta» ikusten ditu, futbolaren alo-
rrean dabiltzanak, batik bat. Izan
ere, ligak entrenamenduetara
sartzea debekatu die, eta liga bera
hasi da argazkiak eta bideoak es-
kaintzen. «Ligaren ideia agentzia

Juan Carlos Sanz (Iruñea, Nafa-
rroa, 1965). 33 urte daramatza Sa-
darreko berdegunea zaintzen, eta
lanez gainezka dabil orain. «Ze-
laiak ez daki zer den pandemia bat,
baina badaki onddoak zer diren.
Gain-gainean egon behar duzu.
Hori bai, ez dakit lan honek guz-
tiak gero ezertarako balioko duen,
ikusteko baitago liga amaituko
den ala ez». Bakarrik aritu behar
izan du orain arte, lankideen la-
guntzarik gabe, birusa ez kutsa-
tzeko. «Bakardadean aritu behar
izan dut. Alarma egoeraren hasie-
ran, astean hiru egunez egiten
nuen lan, zelaiak hazteko arazo
gutxiago zuelako. Orain, aldiz, as-
tean bost egunez aritu behar dut». 
Oraingoz, bere horretan eutsi

dio soldatari. Liga bukatuko ez
balitz, aparteko bi ordainsariri
uko egin beharko lieke, langileek
klubarekin egindako akordioa-
ren arabera. «Lasai» dago etorki-
zunari begira. «Lanpostuak
errespetatzeko konpromisoa har-
tu zuen klubak. Futbolak mende
bat baino gehiago darama gure
artean, eta gurpilak biraka jarrai-
tuko du, ziur». 

4.

JITO SILVESTRE

Tabernaria eta futbolari ohia

«Oso zaila izango da
Alavesen etxeko lehien
zuloa betetzea»

Estadioen ondoan dauden taber-
nek ere nabaritu dute kirolaren
geldialdia. «Nire lokala Mendizo-
rrotzetik gertu dago, eta aste osoa
partiden zain ematen dugu, seku-
lako jendetza biltzen baita. Nor-
maltasunera itzuli arte, oso zaila
izango da Alavesen partiden zu-
loa betetzea», adierazi du Jito Sil-
vestrek (Bartzelona, Katalunia,
1980), Verode tabernako jabeak.
Datu zehatzik ez du aipatu, baina,
haren esanetan, zaleek «milaka»
euro uzten dituzte Alavesek etxe-
an jokatzen duenean. Gainera,
nabarmendu du giro berezia ere
galduko dela. «Tabernako langile
guztioi gustatzen zaigu Alaves eta
futbola, eta egun horietan jendea
beste aldarte batez ikusten duzu.
Horren falta sumatzen dugu».
Jito futbolari profesionala izan

zen 2016ra arte. Besteak beste,
Alavesen, Eibarren eta Sestao Ri-
verren jokatu zuen. Futbolak ge-
rora ere jendearen grina piztuko
duela uste du, baina kezkatu egi-
ten du lehiak ateak itxita jokatze-
ko aukerak. «Uler dezaket sasoi
hau nola edo hala bukatu behar
izatea, baina ulergaitza litzateke
hurrengo liga ateak itxita hastea.
Zalerik gabe, futbolak ez du inon-
go zentzurik».

Kirolaren inguruan bizi diren langileak
gogor ari dira nozitzen geldialdiaren
ondorioak. Zalantzaz dakusate geroa,
baina, era berean, esperantza dute gauzak
noizbait beren onera itzuliko direla.

Agorraldiaren
beste aldea

bihurtzea da, argazkilariak bazter
utzita. Eta askorentzat, lanaren
%90 futbolaren ingurukoa da. Ez
dauka itxura onik». Horiek ho-
rrela, dibertsifikazioa izan daiteke
irtenbidea. «Nik bestelako kiro-
lak ere lantzen ditut, eta esan de-
zaket badagoela bizitza futboletik
harago. Kirol pila dago, eta hor
egon daiteke konponbidea. Agian
ez dute hainbesteko arretarik,

baina jarreraz aldatzen hastea da
kontua».

3.

JUAN CARLOS SANZ

Osasunako zelai zaintzailea

«Ez dakit orain egiten ari
naizen lanak ezertarako
balioko ote duen»

Txanponaren beste aldean dago

1

2

3

4

8 Harian
IGANDEKO BERRIA

2020ko maiatzaren 17a

BERRIA

BERRIA

BERRIA

BERRIA



Eñaut Agirrebengoa 

G
rina, zirrara, entre-
tenimendua, lagu-
nartea... Hori guztia
esan nahi du kirolak

zaleentzat, eta haren falta nabari-
tzen ari dira orain. Kirol ekital-
dien inguruko errutinaren falta
antzematen dute, maiz ihesbide
bilakatzen dutena. Haatik, han-
kak lurrean dituzte. Ez dira mun-
du mailako errealitateari bizkar
emanda bizi; jakitun dira egungo
egoeran badirela beste lehenta-
sun batzuk, eta kirolak bigarren
maila batean egon behar duela.
Zalerik amorratuenek ere ulertu
dute, eta, hala, bide eman diote
atxikipen sanoago bati. 
Pertsona batzuk denboraren

poderioz bihurtu dira zale. Beste
batzuek, aldiz, sehaskan direne-
tik izaten dute lotura. Alaitz Go-
rostizaren (Eibar, Gipuzkoa, 1982)
kasua da. Jaio zenetik da Eibarre-
ko bazkide, eta beti izan da zale,
«Lehen Mailan nahiz Bigarren B
Mailan egon». Martxoaren 10etik
ezin izan da joan Ipuruara, baina
etenaldia «nahiko ondo» dara-
ma. «Ipuruako giroa eta lagune-
kin egotea sumatzen dut faltan.
Baina ez daukat halako irrika fut-
bola itzul dadin. Okerragoa izan
da niretzat kalera ezin irtetea.
Beste lehentasun batzuk daude
orain». 
Laura Marques (Gasteiz, Araba,

1979) ere zale sutsua da, «argiak

itzaltzen diren arte» gelditzen
den horietakoa. Sortu zenetik da
Araskiren jarraitzaile, eta, Goros-
tizak bezala, partidetako giroaren
falta sumatzen du gehien. «Men-
dizorrotzako partidak festa baten
modukoak izaten dira. Gustura
hartuko nuke orain hango gi-
roa». Gainera, kanporaketa pos-
tuetan sartzeko lehian zegoen
Araski; edonola ere, liga amaitu-
tzat ematea erabakirik «zentzuz-
koena» izan da, Marquesen ustez.
Kirolak utzitako hutsunea se-

nitartekoekin denbora gehiago
igarotzeko baliatu dute zale as-
kok. Hala egin du, adibidez, Elena
Dufauk (Donibane Lohizune, La-
purdi, 1986). Errugbizalea da, eta
gainera, esatari lana ere egiten du
Donibane Lohizuneko taldearen
partidetan. «Igande osoa pasa-
tzen dut zelaian partidak direne-
an. Orain, ordea, semeekin egon
naiteke. Film gehiago ere ari naiz
ikusten». Gorostiza, berriz, irudi-
mena ari da erabiltzen, futbola
presente edukiz semea entreteni-
tzeko. «Bera futbolariz janzten
da, eta sofa erabiltzen du atea
izango balitz bezala. Guk bufan-
dak jantzi, eta zaleen rola bete-
tzen dugu». Marques partida za-
harren errepikapenekin saiatu da
kirol gosea asetzen, baina ez dio
balio izan. 
Eta gelditzearen eta hausnar-

tzearen ondorioz, oso bestelako
begiekin ikusten al dute orain ki-
rola? Denetariko aburuak daude.

Dufauk, adibidez, gorazarre egin
dio itzalpeko kirolari. «Kirola
gehiago estimatzen dut profesio-
nala ez delarik. Jokalariek badute
halako hurbiltasuna jendearekin.
Eta, gero, indar bat egiten dute as-
tero hiru aldiz entrenatu eta igan-
dero partidak jokatzeko. Niretzat
horrek du merezimendua». Mar-
quesek, berriz, berretsi du kirola

funtsezkoa dela konfinamendu
garaian. «Zentzu guztietan da be-
harrezkoa niretzat, ongi sentia-
razten bainau. Bai egitean, bai
ikustean, ez duzu beste ezertan
pentsatzen, beste mundu batean
zaude».

Ikuspegi aldaketa
Gorostizari, ordea,  «asko» alda-
tu zaio kirolarekiko, edo zehatza-
go futbolarekiko, aurrez zuen
ikuspegia. «Broma txar bat irudi-
tzen zait kirol gehienak bertan
behera uztea, eta futbola ez. Eta
soilik gizonezkoenarekin jarrai-
tzea. Eta, gero, medikuentzat tes-
tik ez egotea, eta futbolariei behin
eta berriz egitea. Zoratzekoa da».
Halaber, gogor kritikatu du parti-
dak zalerik gabe jokatzeko auke-
ra. «Dena dirua da, baina zaleak
beti egon gara hor. Eibar egunen
batean Bigarren B Mailara itzul-
tzen bada, betikoak egongo gara
hor, ez telebista». Dufauk, berriz,
talde txikiak izan ditu gomutan.
«Talde handiek egingo dute au-
rrera, telebistan agertuko baitira.

Baina ttipien kasuan, ezingo da
jakin nola joan den partida. Zale-
ak galduko dira bidean». 
Egoitz Lizasok (Zumaia, Gipuz-

koa, 1978), berriz, ondo ikusten
du txirrindularitza probak zalerik
gabe lehiatzea. Haren esanetan,
aisiaz gain, ekonomia ere bada zi-
klismoa. «Gauden egoeran egon-
da, egoista samarra iruditzen zait
jenderik gabeko lasterketak ez
onartzea. Garrantzitsuena kirol
honi ahalik eta kalterik txikiena
eragitea da. Aurten, agian, ikurri-
na eta sagardo botilak telebista
aurrean atera beharko ditugu».
Kirola, itzultzekotan, indarrez

egingo du. Espainiako Liga, adibi-
dez, sei aste eskasean bukatu be-
harko litzateke. Txirrindularitzak
ere ohi baino egutegi trinkoagoa
izango du, abuztutik azaro hasie-
rara. «Marka da: azken bi hilabe-
teetan ezer ez, eta gero dena bate-
ra. Baina egutegia betetzen bada,
gaitz erdi». Lizaso Tropela Elkar-
teko kide ere bada. Etena «lasai»
hartu dute. «Aurten ez bada, hor
egongo gara hurrengoan».

Kirolzaleek ere egoera berrira egokitu behar
izan dute. Bi hilabete daramatzate zuzeneko 
kirol ekitaldirik ikusi gabe, baina ulertu dute
orain badirela bestelako lehentasun batzuk. 

Bufanda gorde
behar izan dute

Araskik Cadi la Seuren aurka jokatutako partida, Mendizorrotzan. ENDIKA PORTILLO / FOKU 

Ateak itxita jokatzen
bada, ezingo da talde
txikien partiden berri
izan. Eta, hala, zaleak
galduko dira bidean»
Elena Dufau
Errugbizalea

«Egoista samarra da
jenderik gabeko probak
ez onartzea egoera
honetan. Kaltea txikitu
egin behar da»
Egoitz Lizaso
Txirrinduzalea
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Koronabirusa
Kirol profesionalaren egoera


