
Athletic-Reala
Espainiako Kopako finalean
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Ostirala, 2021eko apirilaren 2a

Urrun,
baina Kopari

heltzeko ilusioz

Cartujan egongo ez diren arren,
Realaren eta Athleticen

zaleak itxaropenez eta ilusioz 
daude biharko finalari begira. 

Bi taldeen arteko lehen 
finala izango da.
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Zaleak

Iñigo Lasa

B
adira egun
batzuk futbol-
z a l e e n t z a t
ahaz tez inak
direnak. Nor-
malean, gogoko

taldearen finalak jokatzen diren
egunak izaten dira. Egun jakin
horri garrantzia ematen diona,
izatez, partida bera da. Baina are
inportanteagoa egiten dute zale-
ek, finalaren egunean sortzen
duten festa giro horrek. Aurten,
baina, ez da horrelakorik izango.
Behin bi euskal talde Espainiako
Kopako finalera iritsiko, eta ateak
itxita jokatu behar. Horrek ez du
esan nahi zalerik egongo ez
denik: egon egongo dira, baina
bakoitzak bere etxeko harmaile-
tatik bultzatu beharko du bere
taldea.
Realak eta Athleticek milaka

pertsona izango dituzte atzean.
txuri-urdinek Gipuzkoan dituzte
jarraitzaile gehien, eta zuri-go-
rriek, berriz, Bizkaian. Normala
da hori, jendeak den tokiko taldea
animatzeko ohitura baitauka.
Halere, Bizkaian bizi diren guz-
tiak ez dira talde zuri-gorriaren ja-
rraitzaileak, eta gipuzkoar guz-
tiak ez dira realzaleak. Hala gerta-
tzen zaie Rafa Gonzalezi (Barakal-
do, Bizkaia, 1972) eta Diana Fer-
nandezi (Donostia, 1974).
Bizkaian bizi dira biak, eta Bizkaia
Txuri Urdin kirol lagunarteko ki-

deak dira. Fernandez donostiarra
da «jaiotzez eta bihotzez», eta
txiki-txikitatik izan da realzalea.
Gonzalez, berriz, Arkonada, Lo-
pez Ufarte eta Satrustegiren be-
launaldiak kateatu zuen talde
txuri-urdinera: «80ko ligengatik
egin nintzen Realekoa. Garai har-
tan, 8 bat urte izango nituen: or-
duan hasi zitzaidan futbola gusta-
tzen, eta nire zaletasun horrek Re-

alaren momentu onarekin koin-
tziditu zuen».
Kontrakoa gertatzen zaie Jon

Agirreri (Lazkao, Gipuzkoa, 1971)
eta Juan Miguel Jakari (Etxarri-
Aranatz, Nafarroa, 1969). AP-8
errepidearen beste aldean bizi di-
ra, Lazkaon (Gipuzkoa), eta Goie-
rriko Athleticzaleok taldeko kide-
ak dira biak. Eredutzat zuen le-
hengusua zuri-gorria zelako egin

zen Agirre athleticzalea. Jakak,
ordea, ez du argi nola hasi zen za-
letzen: «Egia esan, ez dakit zerga-
tik naizen athleticzalea [barrez].
Aita, ama eta anaia bikia realzale-
ak dira, eta ni, zuri-gorria».
Derbietan beti egoten da lehia.

Lehia guztiak, baina, ez dira ber-
dinak. Eskozian, esaterako, Old
Firm izeneko derbia jokatzen du-
ten Rangersek eta Celticek, eta bi

taldeen zaleek, gatazka erlijioso
historikoak tarteko, ezin dute el-
kar ikusi. Euskal taldeen artean ez
da liskarrik izan, baina euskal tal-
deek jasan dute bortizkeria. Agi-
rrek gertu-gertutik bizi izan zuen
euskal futbolaren pasarte iluneta-
ko bat: «Aitor Zabaleta ezagutzen
nuen, harekin mendira joanda-
koa naiz. Atletico Madrilen zaleek
hil egin zutela esan zidatenean, ez

Penaz, baina etxetik ikusi beharko dute Athleticen eta Realaren zaleek finala.
Askok Sevillara joateko asmoa zuten, eta eginak zituzten erreserbak bertan
behera utzi behar izan dituzte. Zalerik gabe, final historikoa izan beharko
lukeena, «mamirik gabe» geratu dela uste dute.Baina emozioz biziko dute.

Etxeko harmailetatik

Goierriko Athleticzaleok taldea. BERRIA

Ez dakit denbora
honetan zenbat aldiz
utzi behar izan ditudan
bertan behera Sevillara
joateko erreserbak»
Diana Gonzalez
Bizkaia Txuri-Urdin zale taldeko kidea

‘‘

Bizkaia Txuri-Urdin

zale taldeko lagun

batzuk. BERRIA
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Zaleak

nuen ezer ulertu, eta oraindik ere
berdin jarraitzen dut. Zertarako
egin zuten hori?». 
Realaren eta Athleticen kasua

ezberdina da, bi taldeak ondo
konpontzen dira. Lazkaotarraren
ustez, horrek egiten du handia
donostiarren eta bilbotarren arte-
ko derbia: «Hemen ez dago beste
leku batzuetan dagoen lehia hori.
Nik lagun txuri-urdin asko dauz-
kat, eta oso ondo konpontzen ga-
ra. Ziria sartzen diogu elkarri, in-
tentzio txarrik gabe, baina harre-
man ona daukagu. Hori da polita,
eta ez beste talde batzuen zaleek
duten elkar ezin ikusi hori». Fer-
nandezek badaki zer den hori:
umeen lagunak athleticzaleak di-
ra, eta lanean zein beste hainbat
tokitan, zale zuri-gorriekin ibil-
tzen da, batak besteari adarra jo-
tzen: «Baditut Athleticeko lagun
batzuk Whatsappera argazkiak,
GIFak eta bestelakoak bidaltzen
ari zaizkidanak. Ni horiek denak
gordetzen ari naiz, eta Realak ira-
bazten badu nitaz gogoratuko di-
ra! [barrez]».

Distantzia ez da oztopoa
Euskal Herrian ez ezik, hemendik
kanpo ere zale andana dituzte Re-
alak eta Athleticek. Hori du gaur
egun futbolak, munduko edozein
zirrikitutatik sartzeko gaitasuna
duela. Faris Al Hathloul (Saudi
Arabia, 1995) Riaden jaio zen, han
bizi da, eta realzale amorratua da.

Halere, realzalea izan baino lehen,
Real Madrilen jarraitzailea zen,
beste gazte arabiar asko bezalaxe:
«Fernando Morientes nire idoloa
zelako gustatzen zitzaidan Real
Madril. Baina 2002-2003ko den-
boraldian Ronaldo Nazario feno-
menoa taldera iritsi zen, eta Mo-
rientes aulkira bidali zuen. Hori
ikusita, taldez aldatzea erabaki
nuen. Garai hartan, Reala zen Ma-
drilen aurkaririk indartsuena li-
gan, Nihat eta Kovacevicen ga-
raian zen, eta ordutik txuri-urdi-
na naiz».
Ozeano Atlantikoaren beste al-

dekoa da Joseba Criswell (Ameri-
kako Estatu Batuak, 1996). Ida-
hon bizi da, AEBetan, baina ize-
nak argi erakusten duen bezala-
xe, euskal jatorria du. Ean (Biz-
kaia) ditu erroak haren amak.

Asko maite du Euskal Herria, eta
athleticzale porrokatua da, bere
lagunek ulertzen ez duten arren:
«Hemen jendeak ez dio kasu
handirik egiten futbolari, eta kasu
pixka bat egiten diotenak talde
handien zaleak dira: City, PSG,
Real Madril…».
Horrenbestez, ez dute ulertzen

nolatan den athleticzalea. «Baina
niri asko gustatzen zait taldeak

duen pentsamoldea, eta, bereziki,
etxeko jokalariekin talde erral-
doien aurka lehiatzeko gai iza-
tea».
Batak zein besteak Sevillara jo-

ateko intentzioa zuten, partida
gertutik bizitzeko. Hegaldiak eta
hotelak begiratzen hasita zeuden,
baina, pena handiz bada ere, etxe-
tik ikusi beharko dute finala. Hala
ere, urrun egoteari alde ona atera
diote biek: «Urrun egotearen
gauza ona zera da: finala galduz
gero, hurrengo egunean ez dau-
kagula beste taldeko zaleen ziriak
jasan beharrik [barrez]».

Ezin egonaren  ezinegona
Hegaldiak, hotelak, apartamen-
tuak, autobusak...: makina bat or-
du pasatu dituzte realzale eta ath-
leticzale askok ordenagailuaren

aurrean Sevillarako bidaia anto-
latzen. Azkenean, dena bertan
behera geratu da, baina Fernan-
dezek azken unera arte izan du jo-
ateko esperantza: «Guk Sevillara
joateko asmoa geneukan, eta pe-
na da ezin joan izatea. Ez dakit
denbora tarte honetan zenbat al-
diz utzi behar izan ditudan bertan
behera egindako erreserbak...
Egun honetarako ere erreserba
egina nuen. Azkenean, amaren
etxean egongo naiz finalaren egu-
nean. Ez dakit partida ikusiko ote
dudan... ez dakit telebista piztuko
dudan ere».
Jaka, lan kontuak tarteko, ezin

zen joan, baina «penatuta» dago.
Athleticek jokatu dituen beste fi-
nal batzuetan egon da, eta badaki
zer giro polita sortuko zen: «Pena
da finala zalerik gabe jokatu behar
izatea. Euskaldunek Sevillako ka-
leak beteko genituzkeen, zer
izango ote zen hori..!».
Zalerik gabe, eta urtebete be-

randuago, baina finala jokatu
egingo da. Gauza asko pasatu dira
tarte honetan, eta Gonzalezek au-
rreko apirilean baino zailago
ikusten du orain finala Realaren-
tzat: «Athleticen Garitano zegoe-
nean, baikorragoa nintzen. Mar-
celinok jokalariei pilak jarri diz-
kie, eta partida zailagoa izango
dela uste dut». Halere, bakoitzak
bere taldeak irabaziko duela uste
du. Al Hathloul partidako jokalari
onena zein izango den esatera ere
ausartu da: «Kopa hau ere gurea
izango da, eta, gainera, Adnan Ja-
nuzaj izango da partidako jokalari
onena». Criswellen ustez, aldiz,
Villalibre izango da izarra: «Ga-
raikurrak Bilbora joan behar du.
Athleticek irabaziko duela uste
dut, Villalibreren gol bati esker».
Finala ateak itxita jokatuko du-

te, baina zaleak hor egongo dira
aurrerantzean ere. Hori bai, beren
garrasiak eta animoak jokalarien-
gana iristea nahi badute, ohi bai-
no indar handiagoarekin aritu be-
harko dute, harmailak normale-
an baino pixka bat urrutiago jarri
dituzte eta: etxean.

Asko gustatzen zait
Athleticen filosofia,
etxeko jokalariekin
talde erraldoien kontra
lehiatzen baita»
Joseba Criswell
Idahoko athleticzalea

‘‘
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IRITZIA
Juan Aldaz

EHUko soziologoa

Olaturik ez
finalean

E
zer baino lehen, aitortu
beharra daukat ez nai-
zela futbolzalea, baina
futbola gustuko dut; ez

naiz Realeko jarraitzaile sutsua,
baina Arkonadaz jantzitako ar-
gazki hark zerbait pizten du nire
erraietan. Ez dut ulertzen zerk
eramaten dituen milaka eta mila-
ka lagun halako ospakizun bat
horren sutsu eta itsu-itsu jarrai-
tzera, baina, soziologikoki, ia
«miragarria» iruditzen zait. 

«Mirari» hori, ordea, korona-
birusa tarteko, bestelako bat
izango da. Izan beharko du. Posi-
tibo izatea negatibo bilakatu den

urtean, aurreko anormaltasunak
gainditu gabe bagenituen ere,
normaltasun berri bat eraikitzen
ari omen garen garai honetan, os-
pakizunik gabeko ospakizun bat,
Ospa-Ikuskizunaakaso. Horren
aurrean egoteak, orain arteko
«normaltasunean» zer dagoen
faltan eta zer soberan hausnar-
tzeko parada paregabea eskain-
tzen digu Futboleko Errege Ko-
pako Finalak. Barkatu, Gizonez-
koen Futboleko Errege Kopako
Finalak.

Telebistaz jarraituko dugun
gehiengoak faltan botako ditu-
gun gauzen artean jarraitzailez

beteriko harmailak, beren kan-
tuak, txistuak, txaloak eta irudi
koloretsu bezain biziak leudeke,
lehenik eta behin. Faltan ere az-
ken txistua jotzear dagoenean te-
lebistako irudiek erakutsi ohi di-
tuzten emozio ezberdinez osatu-
riko aulkiko jokalari eta jarrai-
tzaile ezberdinen lehen planoko
erretratuak, zoriontasuna eta
atsekabea txandakatuz. Faltan
ere, osasun gomendioak zorrotz
jarraituz gero, aldameneko zale
ezagun zein ezezagunak besarka-
tzea gure taldeak gola sartzean,
eta, zer esanik ez, finala irabaziz
gero. Faltan, azken batean, iraki-
dura kolektibo horren parte izan
ahal izatea, musukorik gabe. Dis-
tantzia sozialik gabe. Beldurrik
gabe. 

Eta gauzak zer diren, faltan bo-
tako dugun hori guztia, gertatuz
gero, sobera dagoen zerrendara
pasako litzateke. Ospakizuna go-
zagarri egiten duenhori guztia,
faltan botako dugun hori guztia,
sobera dagoen bera delako, betie-
re, garai batean gure taldearen jo-
ko ona ospatzeko egiten genituen
olatu haiek estadiotik (bakoitza-
ren etxeetatik zein tabernetatik

irudikatua bada ere) ateratzean
nahi ez badugu behintzat. 

Behin-behinekoa izatea espero
dugun egoera honek, final oste-
an gertatuko den modura, ez du
berdinketarik ahalbidetuko,
garai bateko egoera berdinera
bueltatuz (ez dut uste behintzat).
Garaile bat(zuk) eta galtzaile
bat(zuk) exijituko ditu. Nire
nahia litzateke, sortzen ari omen
garen normaltasun berri hone-
tan, kirol espektakuluak, herri-
gintza anitz, solidario eta bidez-
ko baten alde egiteko
anplifikadore bilakatzea, gaindi-
tu beharko genukeen garai bate-

ko handinahikerien katedralak
diren futbol estadioak berrerai-
kiz eta xumetasunaren eta anai-
tasunaren sinbolo bilakatuz. 

Badakit gehiegitxo eskatzea
dela eta, segur aski, nire nahiak
galtzaileen taldean daudela, bai-
na, akaso, finala irabazten due-
nak irabazita ere, eta galtzen due-
nak galduta ere, kirol espektaku-
luetan erronka honi heltzen ez
badiogu, epe luzera denak atera-
ko gara galtzaile, eta, alderantziz,
helduz gero, denak aterako gara
irabazle. Epe laburrean, irabazi
dezala onenak, eta, ahal dela,
izan dadila Reala. 
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Iritzia

Realeko Alexander Isak, Athleticeko jokalariek inguratuta. MIGUEL TOÑA / EFE
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Zale ezagunak

Iñaki Berastegi

L
anean, etxerako

bidean edo etxean.

Biharko Espainia-

ko Kopako finala

hala bizitzea ego-

kitu zaie Juan Car-

los Etxeberriari, Esther Arrojeria-

ri, Jone Goirizelaiari eta Angel Ma-

ri Peñagarikanori. Pandemiaga-

tik ez balitz, Sevillan egongo lira-

teke euren taldea animatzen.

Orain, beste modu batera bizi be-

harko dute. Pasioz animatuko du-

te euren taldea, dauden tokian

daudela. Finala bakoitzak bere ta-

laiatik ikusi eta aztertu du.

ANJEL MARI PEÑAGARIKANO
Bertsolaria

«Athleticek bi finaletako
bat irabaztea nahi dut;
berdin zait zein»

Tolosaldeko Lehoiak peñako le-

hendakaria da Anjel Mari Peñaga-

rikano. Beste «erremediorik» ez

dagoenez, etxean ikusi beharko

du finala: «Valentziako edo Bar-

tzelonako kopako finaletan futbol

zelaian egon nintzen: Tolosaldeko

Lehoiak peñarekin autobusean

joan izan naiz. Sekulako festa iza-

ten da, eta sekulako pena izango

da oraingo honetara ezin joatea.

Final bat Tolosako inauterien

egun baten parekoa dela esaten

dudanean, tolosarrak haserretu

egiten zaizkit».

Bata edo bestea irabaztea axola

ez bazaio ere, argi dauka, egun, Re-

alaren aurkakoa irabazteko auke-

ra gehiago dituela Athleticek:

«Momentu honetan Bartzelonari

irabaztea oso zaila da, eta Realaren

aurkakoa oso parekatuta dagoela

uste dut. Duela urtebete Realari

aukera gehiago ematen nizkion,

baina orain uste dut parez pare

daudela bi taldeak». Hortaz, badi-

rudi Athletici mesede egin diola fi-

nala atzeratu izanak, Marcelino

Garcia etorri denetik taldeak hobe-

ra egin duelako: «Urtarrilaren bel-

dur nintzen, eta, ni bezala, beste as-

ko. Zer egin behar genuen Super-

kopan? Sekulako poza izan zen».

Final bat jokatzeak ematen

Zuri-gorriek jarraian bi final di-

tuztela kontuan hartuta, Peñaga-

rikanok bietatik bat irabaztea

nahi du: «Ez zait inporta zein.

Esango nuke Bizkaiko zuri-go-

rriek nahiago dutela bigarrena

irabaztea, Europa Liga jokatzeko

saria lortuko lukeelako taldeak,

eta, alderantziz, Gipuzkoako zu-

ri-gorriek uste dut nahiago dutela

Realaren aurkakoa irabaztea».

Horri lotuta, «aspalditik» dato-

rren realzale eta athleticzale ba-

tzuek elkarren artean duten jarre-

ra bat «gaitzesten» du: «Gorroto

puntu bat sumatzen da bi aldeeta-

ko zale multzo batzuen artean. Ez

zait batere gustatzen sortu den

probintziakeri hori».

Final historiko bat dela esatearekin eta
zalerik gabe jokatzeak sortzen duen
atsekabearekin bat egiten dute
athleticzale eta realzale ezagun hauek.
Kiniela egiterakoan, ordea, ez dira ados
jartzen. Beren taldeen alde egin dute. 

Bakoitzak
bere talaiatik

ANGEL MARI PEÑAGARIKANO. JON URBE / FOKU ESTHER ARROJERIA. JON URBE / FOKU
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Zale ezagunak

duen pozak, baina, kasu honetan

talka egiten du partida bertatik

bertara ezin bizi izatearekin: «Ho-

tza eta tristea izango da zalerik ga-

be jokatzea. Telebistan ondo ikus-

ten da, baina urruntasuna nabari-

tuko dugu. Egin izan dut halako

bertso saioren bat, eta pena da».

ESTHER ARROJERIA

Bera Berako jokalaria

«Lastima da final hau za-
lerik gabe jokatzea»

Super Amara Bera Berarekin final

asko jokatutakoa da Esther Arro-

jeria. Horietako asko irabazi ditu,

baina galtzaile ere izan da. Finala-

ren egunean Elxen jokatzen du

taldeak, eta, autobusez bueltatu-

ko direnez, oraindik ez daki tele-

bistatik Reala animatu ahal izan-

go duen. Futbol zelai huts batean

jokatuko da finala, eta horrek par-

tida «hotzagoa» bihurtuko duela

uste du: «Ez gaude ohituta parti-

dak horrelako isiltasunean joka-

tzen, eta zer esanik ez final bat.

Lastima da final hau zalerik gabe

jokatzea».

Final bat jokatzea beti berezia

da, baina are gehiago aurkaria

Athletic bada: «Beste kutsu bat

ematen dio finalari. Bi taldeetako

zaleak zelaian «elkarren aurka»

ez egotea da pena handien ema-

ten didana».

Athletic ligako azken partida

berdintzetik dator, eta Realak 1 eta

6 galdu zuen Bartzelonaren aurka

Donostian. Bi asteko epea izan du-

te finalean buru-belarri jartzeko,

eta, horregatik, Bera Berako joka-

lariak uste txuri-urdinei porrot

horrek ez diela eragingo: «Porrot

horrek ikasteko balio behar die.

Pentsatu behar dute partida bakar

bat izan zela, eta Bartzelona oso

talde indartsua dela».

Esperientzia ere gakoa izaten

da finaletan: «Urduritasuna eta

emozioak kudeatzeko gaitasuna

ematen dizu. Hala ere, esperien-

tziarik gabeko taldeen aurka final

bat galtzea zer den badakit. Arlo

horretan, Realak esperientzia

gutxiago badu ere, edozer gauza

gerta liteke. Reala gose handiare-

kin dago final hau jokatzeko».

Athleticek bi aukera ditu bi aste-

ko epean, eta Realak bakarra.

Hainbeste urte titulurik irabazi

gabe egon ostean, eta gauden

garai zailetan, Realak Kopa ira-

baztea jendearentzat garrantzi-

tsua dela uste du eskubaloi joka-

lariak: «Pozak hain urriak diren

garai hauetan Realak Kopa ira-

baztea sekulakoa litzateke realza-

le eta gipuzkoarrentzat».

JUAN CARLOS ETXEBERRIA

ETBko aurkezlea

«Final hau belaunaldi
baten partida da»

Sevillan bertan ikusiko du finala

Juan Carlos Etxeberria ETBko

aurkezleak, nahiz eta ezingo

duen Cartujako estadiora joan.

EITB Mediak Sevillara bidalitako

lantaldeko kideetako bat da, eta

bihar gaueko Teleberriaren zati

bat aurkezteko ardura dauka:

«Sorpresa bat izan da. Etxean,

Realeko kamiseta jantzita, ikus-

teko asmoa nuen, eta orain trajea

jantzita eta lanean bizitzea egoki-

tuko zait. Oso arraroa izango da».

Lanera doala «argi» dauka,

nahiz eta kamerak itzaltzean txu-

ri-urdinak gogotik animatzeko

prest dagoen: «Realaren golak

gogotik ospatuko ditut, eta espero

dut Sevilla osoan ospakizuna en-

tzutea. Baina aurkezten nagoen

bitartean, koloreak alde batera

utziko ditut».

Geurea, bai edo bai! da EITB

Mediak finalerako aukeratutako

leloa. Galtzailearentzat ez da

erraza izango porrot hori barne-

ratzea, eta, horregatik, final oste-

ko informazioa lantzeko modua

ere oso garrantzitsua da, Etxebe-

rriak azpimarratu duenez: «Ez da

erraza izango, bata goraipatzen

duzun bitartean, ez duzulako

bestea mindu nahi. Onena Kopa

Euskal Herrira datorrela da. Final

hau belaunaldi baten partida

da».

Lehia «parekatua» ikusten du:

«Duela urtebete jokatu behar zen

finalaren antz txikia izango duela

uste dut. Bi taldeentzat aukera

historikoa da. Athleticek apirila-

ren 17an beste finala jokatuko

badu ere, uste dut argi dutela

euren benetako aukera Realaren

aurkakoa dela. Realak ez dauka

besterik». Finalerako sailkatu

bezain pronto Sevillara bidaia

antolatu zuen Etxeberriak, eta

hartutako hegaldia oraindik era-

bili gabe dauka. Sevillan izango

da, baina beste era batera.

JONE GOIRIZELAIA

Bilboko Udaleko zinegotzia

«Lehiaren gainetik, 
herria dago»

Athleticeko zale amorratua iza-

teaz gain, bazkide konpromisa-

rioa ere bada EH Bilduko Jone

Goirizelaia. Zaletasun hori

«barruraino» sartu zitzaion txi-

kia zenean, eta «betirako» era-

mango du: «Etxean oso athletic-

zaleak gara. Aitarekin oso gazte

ginenean hasi nintzen San

Mamesera joaten, eta orain, baz-

kide konpromisarioa naizen hei-

nean, Athleticen alde eta zaleen

eskubideak errespetatzearen

alde lan egiten dut».

Etxean eta senideekin ikusiko

du finala: «Azken finaletara joan

izan gara: final honetarako ere Se-

villan hotela hartuta geneukan.

Oso final desberdina izango da

hau. Balkoian zintzilikatzeko izu-

garrizko bandera erosi dut. Gure

bultzada eta animoak iritsiko

zaizkie jokalariei».

Final bat bertatik bertara bizi-

tzeko aukera galtzeaz gain, Goiri-

zelaiak dio herri irudia emateko

aukera ere galdu dela: «Lehia

ororen gainetik, herria dago. Hori

ezingo dugu egin Sevillan, baina

bakoitzak bere etxetik egin deza-

ke. Gu ere bai plataformak gure

taldearen banderaren alboan

ikurrin bat jartzeko deia egin du,

eta nik bat egiten dut horrekin».

Finalak irabazteko dira, eta

Goirizelaiak hori oso argi dauka:

«Irabaziko dugu, zalantzarik

gabe. Bi taldeak oso motibatuta

aterako dira, bakoitzak bere joka-

tzeko modua dauka, baina guk

badugu berezia den zerbait:

sekula ez dugu atzera begiratzen,

eta dugunarekin aurrera egiten

dugu». Hala ere, ez du Reala

gutxietsi nahi: «Bartzelonaren

aurka galdu arren, Reala oso

ondo ari da. Ez dut uste porrot

horrek eragingo dienik».

Hiru titulu irabazteko aukera

dauka Athleticek aurten. Denak

nahi ditu: «Superkopa irabazi

ostean, Bilboko Udalak harrera

egin zion taldeari. Raul Garciari

esan nion bi titulu irabaziko geni-

tuela, eta hark erantzun zidan

hiru irabaziko genituela. Horre-

kin geratzen naiz».

Eta tituluren bat lortuko balitz,

ospakizunak, zalantzarik gabe,

«neurrian» egin beharko direla

argi dauka: «Norberaren zain-

tzan jarri behar dugu arreta guz-

tia. Ospatzeko beste modu eta

une batzuk izango ditugu».

JUAN CARLOS ETXEBERRIA. EITB JONE GOIRIZELAIA. LUIS TEJIDO / EFE
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Historia

Iñigo Lasa 

I
a ehun urte geroago arituko
dira bi euskal ordezkari Es-
painiako Kopako finalean.
Realaren eta Athleticen ar-

tekoa bi euskal talderen arteko
laugarren finala izango da. Orain
arteko hirurak XX. mendearen
hasieran jokatu ziren. Txuri-urdi-
nek eta zuri-gorriek lehen aldiz
neurtuko dituzte indarrak final
batean.

EUSKAL FINALAK

bbbHiru izan dira

Ez da ohikoa bi euskal talde Es-
painiako Kopako finalera iristea.
Lehena, orain dela mende bat bai-
no gehiago eman zen, 1910ean.
Athletic eta Baskonia izan ziren
protagonistak. Real Madrilekin
batera triangeluar bat jokatu zu-
ten, eta bilbotarrak atera ziren

nagusi, espainiarrei 2-0 eta do-
nostiarrei 1-0 irabazi eta gero.
Hiru urte geroago, 1913an, iritsi
zen lehen garaikurra Gipuzkoara,
Irunera hain zuzen. Racing Iru-
nek eta Athleticek birritan neurtu
zituzten indarrak Lehenengo
neurketan 2-2 berdindu zuten,
eta berdinketa hausteko beste
norgehiagoka bat jokatu zuen,

hurrengo egunean. Partida ho-
rretan irundarrak nagusitu ziren
(1-0). 1927an aritu dira azkenekoz
Euskal Herriko bi ordezkari fina-
lean. Orduan, Real Union eta Are-
nas Getxo izan ziren protagonis-
tak. Luzapenean etorri zen garai-
penaren gola: 117. minutuan
Etxebestek zuri-gorrien atea zu-
latzea lortu zuen, eta, horrela, ga-

raikurra eman zion Real Union
taldeari.

ATHLETIC ETA REALA

bbb46 aldiz finalera

Reala eta Athletic ez dira berriak
finaletan. Zuri-gorriak 37 aldiz iri-
tsi dira Espainiako Kopako finale-
ra, eta 23etan lortu dute garaiku-
rra. Azkena orain dela ia 30 urte
eskuratu zuten, 83-84 denboral-
dian, Bartzelonari 1-0 irabazita.
Endikak sartu zuen gola. Oso par-
tida zakarra izan zen. Diego Ar-
mando Maradona zelaitik larri le-
sionatuta atera zen, Andoni Goi-
koetxearen sarrera bortitz baten
ondorioz. Norgehiagoka amaitze-
an, liskarra izan zuten bi taldeeta-
ko jokalariek. Maradonaren az-
ken partida izan zen Bartzelonako
elastikoarekin.
Donostiako taldeak ere badaki

zer den Espainiako Kopa altxa-
tzea. Zazpi aldiz iritsi da azken
kanporaketara, eta bi garaikur
lortu ditu. Lehena 1909an izan
zen, Club Ciclista de San Sebastian
izendapenarekin, eta azkena, be-
rriz, 86-87 denboraldian. Orduan,
Atletico Madril izan zuen aurkari
talde txuri-urdinak. Arauzko
denbora 2-2 amaitu zen, eta pe-
naltietan erabaki zen lehia. Txuri-
urdinek jaurtitako laurak sartu zi-
tuzten; espainiarrak, berriz, bi
sartu, bat kanpora bota, eta azke-
na Arconadak gelditu zuen, eta
Realari kopa eman. 

ELKAR EZAGUTZEN DUTE

bbbBederatzi aldiz Kopan

Aspaldi honetan ez dute elkarren
aurka jokatu Realak eta Athleti-
cek Espainiako Kopan, baina be-
deratzi aldiz neurtu dituzte inda-
rrak. Zazpi aldiz gailendu dira zu-
ri-gorriak, eta bitan txuri-urdi-
nak. Aurten estreinakoz arituko
dira finalean parez pare. Baina ba-
dakite finalerdietan lehiatzea zer
den: 1986-1987 denboraldian ari-
tu ziren Gipuzkoakoak eta Bizkai-
koak nor baino nor gehiago. Joa-
neko partidan ez zen golik egon
Atotxan. Oso partida kaxkarra jo-
katu zen. Itzulerakoan, 0-1 nagu-
situ ziren Donostiakoak, Bakero-
ren gol goiztiar bati esker. Mende
honetan lehen aldiz lehiatuko di-
ra Espainiako Kopan Athletic eta
Reala. Estreinakoa izateko ez dute
erronka makala: final bat.

Athleticen eta Realaren arteko finala ez da
euskal taldeen arteko aurrenekoa izango:
aurretik beste hiru euskal final izan dira. 

Hemen da
laugarrena

Athleticek 1984ean irabazi zuen azken aldiz Espainiako Kopa; Realak, berriz, 1987an. BERRIA


