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Gizonezkoetan, Hondarribiak 
5,54 segundora du Orio, eta 9,12ra

Santurtzi. Emakumezkoetan,
oriotarrek lehen aldiz irabaz

dezakete bandera; Arraun dute
gertuen, 6,42ra, eta Hibaika

10,70era b2-3
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Gonzalo Carrion Hondarribikoa eta Vicky Piñeiro Oriokoa, ziaboga ematen, lehen jardunaldian. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU



Aitor Manterola  

G
aur, orain eta he-

men. Eguerdian,

12:00etan eta Do-

nostian. Arraun

munduko erlojuaren orratzak ez

aurrera ez atzera geratuko dira

ordubetez. Kronometro digitalak

bakarrik emango du ordua. Es-

tropadarena, jakina. Ez, baina,

hutsetik abiatuta. Aurreko igan-

deko aldeak kontuan hartu behar

dira estropadari hasiera ematera-

koan. 

Eguna gaur da, ez bihar, eta ez

gero. Kontxako Bandera prezia-

tua eta desiratua zain izango dute

arraunlari batzuek. Hogei minu-

tuko lanaren ondoren besarkatu-

ko dute gutxi batzuek. Gehiengo-

ak ikusi baino ez ditu egingo ira-

bazleak pozarren. Ilaran bezala

daude garaikurrik handiena uki-

tzeko zain, gaur zortziko sailka-

penaren arabera. Atzetik aurrera,

Kaiku dago azkena ilaran, eta ba-

dakite arraunlariek aukerarik ez

dutela bandera etxera eramateko.

53 segundoko zama gehiegizkoa

da. Ondarroa antzeko dago, Kai-

kuren aurretik, minutu erdira

duela bandera. Donostiarrak hiri-

ko kirol lehia nagusia irabazteko

23 segundo gainditu beharko

ditu, eta aurretik dituen beste

bost aurkari ere bai. Urdaibai du

ondoan, 19 segundora bandera

zuri eta urdinetik. Zierbena dago

aurrerago, ia 15 segundora. On-

doren ageri dira ilaran, bandera-

tik gertuen dauden hiru taldeak:

Santurtziri 9.12 segundo geratu

zitzaizkion sobran aurreko igan-

dean, eta Oriori 5,54. Ilarako zaz-

pi horiek inbidiaz begiratzen dio-

te Hondarribiari, horixe baitago

garaipenetik gertuen. Ilara hone-

tako batek eramango du bandera

etxera, ez dago hautagai gehiago. 

Bakoitzaren abileziaz gain,

itsasoaren eta haizearen egoerak

ere eragina izango du azkeneko

emaitzan: baita kale zozketak ere.

Iragarpenak itsasoa ematen du.

Ez da bare-bare egongo, eta, hai-

gertatzeko. Baina, betiere, kome-

ni txanda irabaztea, gero zer ger-

tatuko ere. Kaiku, Ondarroa,

Donostiarra eta Urdaibai izango

dira geroko lau taldeek joko

duten kontzertu handiaren

hasierako taldeak, errespetu guz-

tiarekin esanda. Kontxako Ban-

zeari dagokionez, ez da indar

handikoa iragartzen. Ez du ema-

ten aurreneko txandakoren bat

gai izango denik ilarako beste

guztiak aurreratu eta garaipena

lortzeko. Txanda batetik bestera

sekulako aldaketa beharko luke-

te itsasoak eta eguraldiak halakoa

deran txanda bat irabaztea bera

ere handia da gero, eta horretan

bakarrik ere badute motibaziorik

lau talde horiek, elkarri sailkape-

neko lekuak kentzen saiatzeare-

kin batera. Ohorezko txandakoei

ibilbideen informazioa nahigabe

emango dietenak ere izango dira:

itsasoa nola dagoen, zein kale den

ona joateko, zein etortzeko, ur-

lasterrak, eta abar. Begira-begira

izango dituzte lehen igandeko lau

talderik onenak. 

Lan ona egitea, funtsezkoa
Zaleen begiak ere halaxe izango

dituzte Hondarribiak, Oriok,

Santurtzik eta Zierbenak. Hama-

bost segundotan dira laurak, eta

bada nahikoa koska. Zierbenak

lan zailak dituela aurreratzeko.

Bai, behintzat, bandera irabazte-

ko. Santurtzik sekulakoa egin be-

harko luke, eta Oriok eta Honda-

rribiak, biek, kale egin. Bizkaita-

rrak paretik kendu, eta bandera

Gipuzkoan dagoela esatea asko

nabarmentzea izan daiteke. 

Baina ezustea litzateke Hondarri-

biak edo Oriok ez irabaztea ban-

dera. 

Horretarako, ezinbestekoa

izango dute denek lan ona egitea.

Hori gabe ezin da irabazi. Hortik

urrun samar ibiltzen denak jai

izango du, urruntze hori hutsaren

hurrengoa izanda ere. Perfekzio-

rik ez dago, baina horra gerturatu

beharko du garaileak. Hondarri-

biak beste estropada handi bat

egin beharko du haren hamalau-

korik onenarekin. Oriok eta San-

turtzik ere bai; eta, gainera, beste-

ek huts egitea. 

Egiteko eguna dute gaur

arraunlariek Donostiako badian.

Besterik ez balego bezala, ez bai-

tago beste Kontxarik datorren ur-

tera arte. Finala da, eta finalak ira-

bazteko izaten omen dira. Gaur

ere, horrexek eramango du ban-

dera. 

Hondarribiak du aukera gehien bandera bigarren aldiz jarraian
irabazteko, 5,54 segundo dituelako alde Oriorekin. Santurtzi 9,12 ra du,
baina ez dago baztertuta. Zierbena izango da ohorezko txandako bestea.

Biharko uzteak ez du

ezertarako balio 

Hondarribia eta Donostiarra, Kontxako Banderako lehen jardunaldian. JUAN HERRERO / EFE

SAILKAPENA

LEHEN JARDUNALDIA

1. Hondarribia 19.19,88

2. Orio 5,42ra

3. Santurtzi 9,12ra

4. Zierbena 14,94ra

5. Urdaibai 19,04ra

6. Donostiarra 23,30era

7. Ondarroa 30,42ra

8. Kaiku 53,64ra
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Jon Ander De la Hoz

B
i ontzi eta amets ba-
karra: Kontxako
Bandera lehenengo
aldiz etxeratzea. Le-

hendabiziko igandeak bi ontzira
murriztu zuen udako saririk pre-
ziatuena eskuratzeko hautagaien
zerrenda, eta gaur ikusiko da
nork gauzatuko duen arraunlari
ororen ametsa (11:00, ETB 1).
Orio da ondoen kokatua dago-

ena. Txiki-tik handira egin nahi
dute Xanti Zabaletak prestatuta-
ko arraunlariek. 1998an zenduta-

ko patroiaren goitizena daraman
ontzia nagusi izan da uda osoan,
eta hura da arraun munduko lo-
riarik handiena dastatzeko fabo-
rito nagusia. 
Izan ere, Lekeitioko bandera

kenduta, Euskotren ligako gai-
nontzeko bandera guztiak esku-
ratu dituzte Zabaletaren arraun-
lariek, eta sei segundo baino
gehiagoren aldea abantaila ero-
soa da hamar minutu inguruko
estropada bati ekiteko. Bandera
eskura izanagatik, ordea, inoiz
baino handiagoa izango dute pre-
sioa, eta badakite hori; aste ba-

rruan azpimarratu dute hutsetik
hasiko balira bezala egingo dutela
arraun. Edozein oker garesti or-
daindu daiteke, eta Oriok ez du
horretarako tarterik txikiena ere
utzi nahi.
Presio puntu hori baliatu nahi

du Arraun Lagunak-ek. Donos-
tiarrek atzetik ekingo diote jardu-
naldi erabakigarriari, eta ez dira
faboritoak. Iragan asteko itxura
onari heldu nahi dio, ordea, Lu-
gañene traineruak; aurkari zuze-
nari gauzak zaildu, eta ezustekoa
ematen ahaleginduko da. Uzkur-
tzeak ez die balio; zerbait egiteko-

tan, handira jokatu beharko dute,
erasora joz. Kontuak horrela, le-
hendabiziko luzeak garrantzi be-
rezia izango du estropadan. Orio
aise bada, balekoa izango da
haientzat; donostiarrek, berriz,
estutu egin nahiko dituzte, urdu-
ritzeko.
Lehia hartatik urrun, Hibaikak

eta San Juanek beren borroka
propioa izango dute. Hirugarren
postua dute jokoan, eta hiru se-
gundora iristen ez den aldea dago
bien artean, Errenteriakoen alde.
Hibaikak 10,70 segundo galtzen
ditu Oriorekiko; San Juanek, 

13, 26. Tarte txikia da bi ontzien
artekoa, eta itsasoaren egoerak
eta kale zozketak azken emaitza
baldintzatu dezakete. Lau ontzi
horiek osatutako dute ohorezko
txanda.

Batzuen gazi, besteen gozo
Estropada on bat egitea beste hel-
bururik gabe uretaratuko dira le-
hen txanda osatuko duten Hon-
darribia, Riveira, Donostiarra, eta
Zumaia. Galiziarrentzat gazia iza-
ten ari da aurtengo Kontxako
Bandera; sailkapen estropadan
uste baino emaitza eskasagoa lor-
tu zuten, eta egoera iraultzeko as-
moz zebiltzan lehendabiziko jar-
dunaldian. 21 segundo galdu zi-
tuzten orduan, eta lehiatik kanpo
geratu ziren.
Telmo Deun ontziko zumaia-

rrek, berriz, estropadaz gozatze-
ko tenorea dute gaur. Ontzia be-
rrosatu ostean, ondo aritu dira
ETE ligan, eta, horrez gain, Kon-
txako Banderarako sailkatzea lor-
tu zuten. Azken postuan ekingo
diote bigarren jardunaldiari, bai-
na gertu dituzte Donostiarrako-
ak. Haiei aurrea hartzea da Kike
Manterola entrenatzaile espe-
rientziadunak prestatutako trai-
neruaren helburua.
Gertatzen dena gertatzen dela,

txapeldun berria izango du aur-
ten Kontxako Banderak. Orio eta
Arraun Lagunak-en artean dago
dema. Oraindik ere, Txiki traine-
ruaren aldera eginda dago balan-
tza. Handia egiteko prest daude,
baina Lugañene ere adi egongo
da, hori eragotzi nahian. Itsasoak
emango du erantzuna.

Oriok bere lehen Kontxako Bandera lortu nahi du, eta, horretarako, sei segundoren aldea handitu
egin nahi du. Arraun Lagunak-ek, berriz, ezustekoa eman, eta bandera Donostian uztea du amets.

Handia egiteko prest daude

Orioko arraunlariak, aurreko igandean, Kontxako lehen jardunaldian. Denborarik onena egin zuten. ANDONI CANELLADA / FOKU

SAILKAPENA

LEHEN JARDUNALDIA

1. Orio 10.43,34

2. Arraun Lagunak 6,42ra

3. Hibaika 10,70era

4. San Juan 13,26ra

5. Hondarribia 18,06ra

6. Riveira 21,50era

7. Donostiarra 22,58ra

8. Zumaia 25,92ra
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Jon Ander De la Hoz Orio

«Galiziatik itzuli ginenetik atse-
denik hartu gabe gaude». Jon
Iriondok (Ondarroa, Bizkaia,
1976) ez du entrenamendurik
Kontxako Banderaren bigarren
jardunaldiaren aurreko ostegu-
nean. Aurrez, gelditu gabe aritu
dira. Baina merezi izan du. Onda-
rroa berriz ere arraunaren olin-
piada-rako sailkatzea zuten
xede; denborarik onena eginda
lortu zuten. Ordutik, esne mami-
tan dabiltza Antiguako Ama-n.  
Kontxako sailkatze estropadan

denborarik onena egin zenuten.

Kaiarribako antxerrian lehorre-

ratzean, marea gorria zain. Zein

sentipen izan zenituen?

Denetarik. Emozio handia, nega-
rrak ere bai. Momentu oso hunki-
garria izan zen. Burura etortzen
zaizu, duela 23 urte Ondarroa az-
ken aldiz sailkatu zela-eta, zenbat
kostatzen den hor sartzea, hori
lortzea. Esaterako, orain 23 urte
sartu ginenean, lehen urtea nuen
arraunean, eta oso sinplea suerta-
tu zitzaidan, baina urte askotan
ikusi dut hori lortzea nolako lana
den. Hori lortzea, eta, gainera, le-
hen postua eginda... Oso egun

alaia eta hunkigarria izan zen
guztiontzat.  
Oraingo aldian, kontzienteago

bizi izan al duzu?

Bai. Oso kontziente naiz sekulako
lorpena dela. Ikusita, gainera,
maila ere goraka doala, eta gero
eta zailagoa dela zazpi postu ho-
rietan sartzea. Lehen, agian, hi-
ruzpalau klub indartsu egoten zi-
ren, eta beste hainbeste postu
egoten ziren sartzeko errazagoak.
Azken urteetan oso zail dago, eta
oso puntu onean iritsi behar
duzu. Ligan dituzun helburuen
araberakoa ere bada. Duela bi
urte, entrenatzaile egon nintze-
nean, taldea justuagoa geneukan
agian, eta lehen helburua ligan
maila mantentzea zen. Uztailera
begirako plangintza egin genuen,
eta irailera ez ginen ondo iritsi. Ez
zen helburua, eta ez zen lortu.
Aurten bai, eta prestakuntza hor-
tara jarrita oso ondo iritsi gara.
Duela 23 urtekoa Ondarroaren

urrezko aro batean iritsi zen. Be-

rriz etor daiteke halakorik?

Osasun aldetik, oso ondo dago
Ondarroako kluba. Igoera lortu
genuenetik, ume asko hasi dira;
aurreko astean esan zuten 100 bat
hasi direla beheko mailetan. Nes-

ken trainerua ere atera da. Bai au-
rreko zuzendaritza, baita orain ja-
rri dena ere, lan handia ari da egi-
ten. Uste dut osasuntsu gaudela,
eta harrobia ondo dagoela. Ho-
rrek ez du esan nahi hemendik bi
edo hiru urtera jende batek utzi,
eta zailtasunak etorriko ez dire-
nik. Oinarri onak daude, eta ondo
ari dira lanean.  
Zuk badituzu garaipenak Kon-

txan, eta zenbait klubekin aritua

zara. Berezia da etxera itzuli os-

tean hau lortzea?

Beti esan izan dut, nahiz eta kan-
poko elkarteetan aritu, nire hel-
buruetako bat Ondarroarekin
TKE ligara igotzea zela. Ametseta-
ko bat zen, eta lortu genuen. Bes-
tea zen berriz ere herriko taldea-
rekin Kontxan sartzea. Ikusita
kanpoan zer urte bizi izan ditu-
gun, gehiago betetzen du. Etxeko
taldearekin sartzeak eta beste tal-
de batekin irabazteak antzekota-
sun handia du. Harrobia hala lan-
tzen duen etxeko taldearekin sail-
katzea asko baloratzen dut, eta
oso garrantzitsua da hori.
Ezustekoa izan zen sailkatze

egunekoa. Zuentzat ere bai?

Bai, noski. Guk bagenuen ilusioa
zailtasun handirik gabe sartzeko,

oso gustura  ari baikinen entrena-
tzen. Egun horretan, goiko talde-
ek agian ez dute 100% ematen, eta
uste genuen gure lana ondo egi-
nez gero ondo sartuko ginela, bai-
na ez genuen uste lehen postuan
egingo genuenik. Ezustekoa  izan
zen; posible ikusten genuen lehen
bosten artean sartzea, baina lehen
postuan ez. 
Aipatu duzu agian batzuek ez

dutela dena ematen. Zuek hustu

egin zineten.

Bai, guk dena eman genuen. Kar-

ta guztiak mahai gainean jarri ge-
nituen, eta azken palakadara arte
dena eman. Askotan, nahiz eta
erreferentziak onak izan, gerta li-
teke haiek gaizki jaso izana zer-
baitengatik, edo auskalo. Gu ez
gara fidatzen. Aurrena? ondo,
baina egon. Iaz bi segundora ge-
ratuta, aurten ez genuen ezer gor-
de.
Aurten, amorru apur bat ere

izango zen iazkoarengatik, ez?

Bai. Ni ez nengoen iaz, baina aur-
ten entrenatzen nengoenetik ai-
patzen zen. Giroan zegoen. Ez zen
Kontxaz hitz egiten; sailkapen es-
tropadaz hitz egiten zen. Bi se-
gundo horiek jan egin behar zire-
la; oso barneratua zuten hori. 
Bi igandeak iritsi aurretik urtea

biribildu zenuten.

Zalantzarik gabe. Helburuak lor-
tuta daude, eta hortik aurrera
etortzen dena ongi etorria izango
da. Helburu nagusien artean, li-
gan iazko postua hobetzea zen
bat, uste dut lortuko dugula; bes-
tea Kontxan sartzea zen. Lehenak
eginda, gainera... Hori guretzat
bandera irabaztea bezala izan
zen. Horrek ez du esan nahi lasai

«Sailkatze eguna
alaia eta hunkigarria
izan zen guztiontzat»

Jon Iriondo  b Ondarroako arraunlaria

Arraunean asko irabazitakoa da Jon Iriondo. Ibilbide luzea egin du
zenbait klubetan, baina dio «berezia» izan dela Ondarroarekin berriz
Kontxarako sailkatzea. Taldea sailkatu zen azken aldian hasiberria zen
Iriondo; 23 urte geroago ere, ‘Antiguako Amaren’ tostetan bizi izan du.
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irten ginenik lehen igandean, eta
ezta bigarrenean hala egingo du-
gunik ere.
Lehen jardunaldian, Hondarri-

bia garailearengandik 30 se-

gundora geratu zineten. Zer

hausnarketa egin duzu?

Komunikabide batzuetan aipatu
zuten ez genuela gure mailarik
eman, eta ni ez nago ados. Uda

guztiko joeran aritu ginen; zazpi-
garren, 30 segundora... Esan be-
har da, halaber, inork nahi ez
zuen kaletik aritu ginela, lehen
kaletik. Santurtzi ere handik joan
zen, eta uste dut oso estropada
ona egin zuela. Kontuan hartu

behar da hori ere. Gainera, den-
borak ikusten badira, kanporaka
galdu genuen gehiena. Barruraka
oso luze ona egin genuen. Oker ez
banabil, Bermeoren eta Donos-
tiarraren denbora bera egin ge-
nuen. Gero, uste dut bizpahiru se-
gundo galdu genituela katamara-
narekin izandako iskanbilan, eta,
hori kenduta, oso luze ona izango

litzateke. Kanporantz
galdu genuen apur bat,
bigarren kalera gehiegi
gerturatuta gero kosta
egin zitzaigulako baliza-
ren bila joatea. Gure arte-
an, hobetzeko kontutzat
aipatu genuen hori, bai-
na ez zait iruditzen estro-
pada txarra egin genue-
nik. Besteek egin zuten
sekulako estropada.
Zaleek bost autobus

bete zituzten lehen

igandean. Gaur, gehiago ere

izango dira. Horrek beteko zai-

tuzte, ezta?.

Asko. Adibidez, argazkiak-eta
ikusita, beste klub batzuetako za-
leak ez dira horrenbeste ikusten.
Ostegunean eta igandean, antxe-

rria gorri-gorri ikusita, herriko
kantak abesten, jendea hunkitu
egin zen. Asko betetzen du ho-
rrek, eta gozatu egiten duzu fami-
liakoekin, lagunekin, eta abarre-
kin. 
Sailkapenean, Donostiarrari au-

rrea hartzea duzue gaurko hel-

burua?

Gure lehen helburua, txandako
talde gehienak esaten ari diren
bezala, txanda irabaztea da. Hor-
tik aurrera, Donostiarrari aurrea
hartzen badiogu, ondo. Bermeori
hartzen diogula? 11 segundo dira,
zailago dago. Gu txanda irabazte-
ra aterako gara, eta gero geroko-
ak. Donostiarrari aurrea hartzea
izan liteke helburuetako bat. 
Zer ezaugarri ditu zuen taldeak?

Ondarroako kasta [barrez]; nahiz
eta guztiak ondarroarrak ez izan,
uste dut nabaritzen dela. Gero,
ilusioa eta konstantzia. Entrena-
tzen oso konstantea da taldea, go-
rabehera gutxikoa, eta hustu egi-
ten dena. Ez du uzten azken pala-
kadara arte, eta uste dut gure
ezaugarri on bat dela hori. 
Beterano asko zaudete; zeu, Iña-

ki Errasti, Josu Elu... Baina gazte

asko ere bai. Gazteen gosea na-

baritzen al da?

Zalantzarik gabe. Ilusioa eta gosea
hor daude, baina horrek ez du
esan nahi zaharrok ere ez dugu-
nik. Agian, gehiago dugu! Nik
nire urteak baditut, baina gazteen
ilusioa dut. Eta zer esan [Josu] Elu
eta horiengatik. Gaztetatik daude
klubean, eta begira aurrekoan  zer
emozio bizi izan zituzten sailka-
tzerakoan. Adibide gisa, joan zen
igandean, bi bakarrik ginen Kon-
txan arraun egindakoak: [Iñaki
Urtubia] Erlete, eta ni. Ostegune-
an, Iñaki [Errasti] ere bai. Hortik
imajinatu zer gogo eta ilusio du-
ten guztiek.  
Beteranoa, eta entrenatzaile

izandakoa. Aholkuak ematea

dagokizu?

Ahal izan dudanetan, eman izan
ditut. Bai arraunlariei, baita Iña-
kiri [Errasti, entrenatzailea] ere.
Hala egokitzen denetan, lagundu
ahal badut, lagunduko dut. 
Taldeko entrenatzaile zinela, he-

rriko estropadan hamalau onda-

rroarrek osatutako tripulazioa

atera zenuen TKEra igo zineten

urtean. Latza da hori.

Asko bete gintuen, bai tripulazio-
kideak eta bai herria. Nik uste dut
tripulazioak ikusi zuenean guz-
tiak herrikoak zirela pizgarri izan
zela. Datu garrantzitsua da, eta
betetzeko zaila. Orain, zailagoa
dugu, kanpoko jendea ere badu-
gulako; baina, aurten, herriko es-
tropadan saiatu ginen harrobiko
ahalik eta gehienekin ateratzen.
Hamalautik 11-edo izan ziren. 

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Osasun aldetik, oso ondo dago
Ondarroako kluba. Igoera lortu
genuenetik, ume asko hasi dira;
100 bat, esan zuten aurrekoan»

«Txanda irabaztera atera, eta
gero gerokoak. Sailkapenean
Donostiarra gainditzea izan
liteke helburu bat»

‘‘
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Aitor Manterola  

A
rraun estropadak ez
dira Euskal Herri-
koak bakarrik. Ba-
dira munduan ze-

har ere, hainbat modalitatetan,
eta Galizia arraun lurraldea da,
adibidez. Hangoa da Vicky Piñei-
ro (Cangas, Galizia, 1983). He-
rrialde Katalanetan ezagunak
dira llagut estropadak, esate bate-
rako, eta han zaildutakoa da Irene
Arbeo (Cuenca, Espainia, 1980).
Esperientzia nahi beste eta gehia-
go daukate, eta, azken urteetan,

Vicky Piñeiro eta Irene Arbeo, Donostiako kaiko arrapalan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

6 Kontxa 2019Erreportajea IGANDEKO BERRIA

2019ko irailaren 8a

Vicky Piñeiro galiziarrak eta Irene Arbeo espainiarrak urteak daramatzate Euskal Herriko taldeetan
arraunean. Biek daukate irabazita Kontxako Bandera, eta onartu dute estropadarik bereziena dela. 

‘Concha’-tik Kontxara



beste bat ari dira bizi izaten: Eus-
kal Herrian arraunlari izatea.
Kanpotik etorriak izanagatik biak
ere, etxeko sentitzen dira jada. 
Etorri ziren, eta luzerako etorri

ere. Piñeirok 2015ean ekin zion
euskal abenturari, Zumaian, eta
segida eman San Juanen, 2017an
eta 2018an. Orion dabil aurten.
Arbeo 2015ean hasi zen Orion,
2017an Hibaikan aritu zen, eta iaz
San Juanen. Donostiarran dabil
orain. Ez dira edozein traineruen
munduan: Piñeirok bost bider
dauka irabazia Kontxako Bande-
ra —hiru Galiziarekin, eta bi San
Juanekin—, eta Arbeok behin —iaz
San Juanekin—. Hemen arraunla-
ri izan aurretik, ordea, baziren
nor Galizian eta Alicanten: Piñei-
rok ergometroko Munduko Txa-
pelketa irabazi zuen Bostonen
(AEB), eta Arbeo itsasoko arrau-
na izeneko espezialitatean mun-
duko lehiaketetan parte hartzen
dabil oraindik. 
Azkar konturatu ziren biak

zenbateko garrantzia duen Kon-
txako Banderak. Piñeirok lehen
aldiz 2008an jokatu zuen Astille-
rorekin, baina aurretik egona zen
ikusle gisa: «Piragua batean ikusi
nuen aurreneko aldiz, eta igerian
hurrengoan, Santa Klara uharte-
ko joan-etorria eginez. Uhartetik
ikusi nuen orduko hartan». Le-
henagotik, ordea, bazuen estro-
padaren berri. Arbeok ere bai, eta
onartu du elkartzen zirela
arraunlari batzuk estropada tele-
bistaz ikusteko. Bertatik bertara
2010ean ezagutu zuen, Alicante
inguruko selekzioa osatu eta sail-
katze estropadara etorri zirenean:
«Harritu egin ninduen hainbeste
zale ikusteak, eta gehiago harritu
ninduen nola babesten zituzten
zaleek talde guztietako arraunla-
riak traineruarekin arrapala iga-
rotzean. Irrati bidez zaleak estro-
pada jarraitzea ere deigarria egin
zitzaidan, baita apustuak ere».
Pixkanaka, Kontxa ezagutzen

hasi, gehiago barneratu, eta,
orain, ohiko bilakatu zaie irailean
estropadarik garrantzitsuenean
arraun egitea. Piñeirok onartu du
ezustean etorri zitzaiela Kontxan
arraun egiteko aukera: «Egun
batetik besterako kontua izan
zen. 2008an izan zen aurreneko
saioa, eta inork ez zuen espero.
Astillerorekin etorri nintzen ni.
Aldaketa handia eragin zuen gero
horrek, udan lehiatzen hasteak
hamar hilabeteko bihurtu zigula-
ko denboraldia». 
Kontxan arraun egitea lortzea

berezia bada, atera kontuak zer
izango den bandera preziatua ira-
baztea. Piñeirorentzat bost garai-
penak dira bereziak: «Beti esaten
da aurrenekoa dela bereziena,

baina nik denei ematen diet bere-
zitasuna. Denak bizi izan ditut
dena emanda. Azkenean, ia beti
tokatu izan zait taldean lehen al-
diz irabazi duen taldekide bat, eta
haren emozioak neure egitea gus-
tatzen zait». Arbeok ere ez du
ahazteko iazko garaipena, orain-
goz bakarra duena: «Ezagutu
nuenetik, beti esaten nion neure
buruari irabazi behar nuela egu-
nen batean Kontxako Bandera,
eta iaz lortu nuen. Ez dut inoiz
ahaztuko». 
Irabazteari garaipenetik hara-

go begiratu zaleak dira biak ere:
«Niretzat, askoz urrunago doa.
Talde guztietan daude helburuak
betetzeko, eta horiek betez joatea
gauza handia da», esan du Piñei-
rok. Iaz taldekide zuenak eta adis-
kide ere badenak, Arbeok, aurten
ez du irabaztearen gozo hori das-
tatu, baina irabazi duela dio:
«Gure taldearen helburuak apa-
lagoak izan dira aurten, baina
bete ditugu, eta hori ere garaipe-
na da. Irabazi gabe ere izan daite-
ke irabazle». Piñeiroren egungo
taldekide askok lehen aldiz irabaz
dezakete aurten Kontxako Ban-
dera, eta Arbeok azkar esan dio:
«Merezi dute. Ezagutzen ditut
batzuk, taldekide izan nituelako
duela lau urte , eta asko poztuko
nintzateke bandera irabaziko ba-
lute». Piñeirok badaki nolako
poza izango litzatekeen taldeki-
deentzat, antzeko zerbait bizi izan
zuelako uztail hasieran: «Eusko-
tren ligako lehen bandera irabazi
genuenean, batzuentzat aurrene-
koa zen liga horretan, eta negar
malkoak ere isuri zituzten. Hori
dena haiekin bizitzeak asko bete-
tzen nau». 
Esperientziagatik edo, kontu

txikiekin pozteko gai dira biak,
eta Piñeirok bi adibide bota ditu,
aspaldikoak: «2009an, ergome-
troko Munduko Txapelketan izan
nintzenenean, alboan 96 urteko
gizon bat ari zen arraunean, eta
izugarrizko poza eman zidan.
Londresen, ikusi izan ditut aulki
mugikorrean kalerako dotore
asko prestaturiko emakumezko-
ak arraunean, eta hori dena bizi
izatea gauza handia da niretzat». 
Inoiz bizi izan gabea ari da bizi

izaten aurten arraunlari galizia-
rra, aurretik Arbeok bizi izan zue-
na: Orioko herriak arraunarekin
duen harreman berezia eta apar-
tekoa. «Urte berezian tokatu zait,
gainera», esan du Piñeirok: «Be-
gira nolako uda ari garen egiten
elkarteko hiru traineruak. Seku-
lakoa ari da izaten, eta ea igande-
an biribiltzen dugun». Arbeok
Orion zer ikusi eta sentitu zuen
gehitu du: «Ezberdina da beste
herrietatik. Pasai Donibanekoak

ere asko bizi ditu arraunak, baina
Oriok badu zerbait berezia. He-
mendik kanpo, Orio izena arrau-
narekin lotzen du jendeak, eta
tradizio hori ez dago beste inon.
Mundu guztiak daki arraunaz eta

hitz egin ere denek hitz egiten
dute, onerako edo txarrerako
izan». Poz ederra hartuko dute
Orion gaur emakumezkoen ban-
dera herrira joaten bada, eta Ar-
beok onartu du «tokatzen» zaio-
la: «Urteak ari dira emakumez-
koen taldearekin lanean, eta
aurten heldu zaie aukera. He-
men, gauzak ez dira egun batetik
bestera lortzen, eta San Juanen
kasua ere hor dago: begira non
hasi eta non bukatu zuen. Poztu-
ko nintzateke Orion ezagutzen
dudan jendearengatik». 
Piñeirok azkar heldu dio lagu-

naren hariari, eta irabazleen on-
doan dagoenarekin oroitu da:
«Beti dago bigarren sailkatu da.
Begira Hibaikak zenbat urte egin
zituen bigarren eginez, eta ikusi
Orio ere, iaz beti San Juanen atze-
tik. Azkenean, bigarren sailka-
tuaren lanak handitu egiten du

aurrenekoaren garaipena, eta ho-
rregatik ere esan dut lehen kirole-
an ez dela bakarrik garaipena lor-
tzea edo irabaztea». 

Lana, familia... euskara
Biek dute lana hemen, eta horrek
ere lotzen ditu Euskal Herrian ja-
rraitzera. Gustura dabiltza, baina
badituzte korapiloak ere, eta bat
nagusiki: «Etxekoak ez ditugu
asko ikusten urte barruan».
Arraunik gabeko garaia datorkie
orain, eta denboraldian egin ezin
izan dituzten gauzak egin ahal
izango dituzte orain; neurri bate-
an, behintzat. 
Arbeoren kasuan, badu eginki-

zun berezi bat: «Euskara ikasten
hasi naiz ikasturte honetan, eta
jarraitu egingo dut horretan. Oso
garrantzitsua da hemengo norta-
sunean hain funtsezkoa dena,
euskara, ikastea». 
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Piragua batean ikusi
nuen lehen aldiz
Kontxako estropada,
eta igerian, hurrengoan»
Vicky Piñeiro
Orioko arraunlaria

«Duela bederatzi urte
egin nuen arraun
Kontxan lehen aldiz, eta
harritu ninduen zaleek
nola bizi izaten duten»
Irene Arbeo
Donostiarrako arraunlaria
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