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Batentzat bakarrik izaten du loria
urtebetez gordea Kontxako Ban-
derak. Altxor bat da. Banderak
irudikatzen du garaipen handia,
baina askoz gehiago da. Arraun-
lari guztien ametsa, gutxi batzuek
betetzen dutena. Pentsa, badira
banderaren lehian arraun egiteko
aukerarik gabe arrauna uzten du-
ten arraunlariak ere, urte luzez
tostetan gibela botatzen ibili eta
gero. Iraileko bi igandeetan
arraun egin gabe, alegia. Tradi-
zioak janzten du distiraz bandera
eta estropada preziatua. 
Gaur eguerdi aldera ere, patroi

batek jasoko du bandera desira-

tua. Aukera gehien Gorka Aran-
berrik ditu, Urdaibaiko zarauzta-
rrak. Aukerak segundotan neur-
tuko balira, Ioseba Amunarrizek
7,64 aukera gutxiago ditu, eta Ar-
kaitz Diazek 7,70. Lehenengo jar-
dunaldiko sailkapenak agintzen
du. Aranberrik zazpigarren aldiz
jasoko luke bandera: lau dauzka
Urdaibairekin, eta bana Orio eta
Santurtzirekin. Amunarrizentzat
seigarrena litzateke, eta Diazen-
tzat, aurrenekoa. 
Kluben arteko alderaketa egin-

da, Urdaibairena balitz garaipe-
na, seigarrena luke. Denak XXI.
mendean lortuak. Hondarribia-
rena balitz, hamabosgarrena. Do-
nostiarrarentzat, lehendabizikoa.

Hiru horiek dute aukera gehien,
eta ez da gainontzeko bost partai-
deak baztertzea. Sekulakoa litza-
teke, erabateko ezustea, Getariak,
Oriok, Zierbenak, Kaikuk edo

Ondarroak bandera astintzea
gaur. Gerta daiteke, jakina, baina
urrun daude. Horretarako, den-
borale handiren batek harrapatu
beharko luke itsasoa, eta batez
ere, hiru faboritoen txanda. Geta-
ria izango dute lehiakide ohorez-

Urdaibai aurreko igandean, Donostiako badian, estropada hasi aurretik, beroketa lanetan. JON URBE/ FOKU

Seigarrena dago gertuen
Urdaibaik du aukera gehien bandera preziatua irabazteko, lehen jardunaldiko
aldeagatikbHondarribia 7,64 segundora dago, eta Donostiarra, 7,70era

bru horiek. Urteko handieneta-
koa da koefizientea. Azkenik, az-
piko itsasoaren egoera dago. Par-
tea asko leundu da astebetean,
duela zazpi egun hiru metroko
olatuak ematen zituelako gaurko.
Orain, metrora ere ez da iristen
iragarpenetako olatuen tamaina.

Tentsio gehitxo 
Bada beste osagai bat ere gaurko.
Sekulako tentsioa dago arraun
munduan. Hondarribiak eta Ur-
daibaik urteetan duten lehia
amorratua ez da baretu; are
gehiago, gora doa. Hori gutxi ez,
eta bi talde horiek Eusko Label li-
gako azken bi estropadetan nabi-
gazioan laguntzeko pegatina be-
rezia erabili izanak, gaiztotu egin
du giroa. Orio eta Donostiarra
daude beste bando horretan. Ten-
tsioa taldeetan dago, eta ondoen
kudeatzen duenak aukera gehia-
go pilatuko ditu bandera erama-
teko. Bukatzeko, eskari bat: ira-
bazten duenak erakutsi dezala
badakiela irabazten, eta galtzailea
galtzen eredu izan dadila. Tradi-
zioaren distira ez lokazteko.

ko txanda sonatuan, eta beste lau
traineruak aurrenekoan joango
dira (12:00, ETB 1). 
Kontxa loria eta zenbaki dan-

tzaz gain, kanpoko eragileen es-
tropada ere bada. Eta ez dute no-
lanahiko eragina izaten azkeneko
emaitzan. Lehenik eta behin, kale
zozketa dago. Ez da berdina izan-
go lehenengoa, bigarrengoa, hi-
rugarrengoa edo laugarrengoa
tokatzea. Berdina izango ez den
bezala haizearen eragina txanda
batetik bestera. Aurreko igande-
an gertatu zena, adibidez. Berdina
izango ez den bezala, itsaslaste-
rren eragina. Ura gora emanda jo-
katuko dira bi txandak, eta indar
handia izango dute ur azpiko dea-

[Itsasoaren] iragarpena
asko leundu da
astebetean. 
Metrora ere ez dira
iritsiko olatuak 

KONTXAKO

BANDERA

LEHEN JARDUNALDIA

1. Urdaibai 19.21,56

2. Hondarribia 7,64ra

3. Donostiarra 7,70era

4. Getaria 23,42ra

5. Orio 29,02ra

6. Zierbena 36,84ra

7. Kaiku 56,74ra

8. Ondarroa 1.03,58ra



Mikel O. Iribar

Udako arraun denboraldian, oro
har, kolore horia txuri-urdina
baino ageriago egon da ur azale-
an; distiratsuago, biziago eta dan-
tzariago. Emaitzek, bederen, hala
islatu dute: Orio Donostia Arraun
Lagunak baino gehiago izan da,
estropada batzuetan alde nabar-
mena ateraz; beste batzuetan, az-
ken txanpan nagusituta. Oriota-
rrak Euskotren liga hirugarrenez
irabazi ostean, faboritoaren eti-
ketarekin heldu ziren arraun
munduko topaketarik preziatue-
nera: Kontxako Banderara. Lu-
gañene-ek, baina, iaz egindako
balentria akuilu hartuta, enbidoa

jo zion San Nikolas-i sailkatze es-
tropadan, azkarrenak izanda. Bo-
rrokarako prest zeudela erakutsi
zuten donostiarrek, eta lehen jar-
dunaldiko estropada izan zen ho-
rren erakusgarri, horiek kolpea
eman arren. Itxura guztien arabe-
ra, lehia handia espero da gaur ere
(11:00, ETB 1), Kontxako bigarren
jardunaldian. Ikusi beharko tra-
pua emakumezkoen arraunaren
historian bigarrenez erreskadan
Gipuzkoako hiriburuan geratzen
den, ala hirugarrenez Oriora joa-
ten den. 
2,16 segundo besterik ez dago bi

ontzi indartsuen arteko lehian,
Patxi Francesek prestatutako tal-
dearen alde. Alde murritza itsaso-

ko estropadarako. Halere, beti-
koa: nahiago altxor txiki hori es-
kuetan eduki, aurkari zuzenaren
jabe egon baino. Hori bai, Arrau-
nek izango ditu ahala eta gaia bi
segundo horiek iraultzeko.

Itsasoa aurreko igandean baino
zertxobait nahasiagoa emanda
dago: metro eskaseko olatuak
daude iragarrita, eta haizeak he-
goaldetik joko du, orduko bost ki-
lometroko abiaduran, batez bes-

Orio eta Donostia Arraun Lagunak buruz buru, itzulerako luzean, joan den igandeko Kontxako Banderako lehen jardunaldian, Donostian. JON URBE / FOKU

KONTXAKO BANDERA

LEHEN JARDUNALDIA

1. Orio 10.37,52

2. Donostia Arraun Lagunak 2,16ra

3. Hondarribia 12,95era

4. Donostiarra 13,30era

5. Tolosaldea 15,31ra

6. Hibaika 20,39ra

7. Cabo 22,13ra

8. Chapela 37,66ra

Buruz buruko dema

Orio eta Donostia Arraun Lagunak dira faboritoak bandera preziatua irabazteko
b ‘San Nikolas’-ek 2,16 segundoren aldea du b Itsaso lasaia dago iragarrita

garren eta hirugarren kaleetako
ontziek, olatuen norabideari segi-
ka, eremua zeharkatzeko parada
izaten dute; barrualdekoek, oste-
ra, preso egon ohi dira. Horiek
horrela, patroiek ardura eta bu-
ruhauste handiak izango dituzte
trainerua ababorrera edo istribo-
rrera eramateko.

Burua hotz eta bihotza bero
Kaleak kale, arraun egin behar
da.Gainera, lehen arraunkadatik
azken txanpara arte burua hotz
edukitzea komeni, nahiz eta
bihotza atera beharrean izan. Es-
tropadako une jakin bakoitzean
akats txikiren bat eginez gero,
akabo. Ziabogaren inguruan, esa-
terako, zer esan: abantailarekin
sartzen den ontziak tartea handi-
tzeko aukera izango du, edo aur-
kakoa: segundoak kareletik eror-
tzeko arriskua. Orioren eta
Arraunen ondoan, Donostiarrak
eta Hondarribiak egingo dituzte
epaile lanak. Haien aurretik,lau
talde hauek izango dute lehen
txanda jokoan: Tolosaldeak, Hi-
baikak, Cabok eta Chapelak.

te. Marea biziak direla —koefi-
ziente altua: 104—, ura behera do-
ala jokatuko dute estropada;
11:49an izango da. Naturaren bal-
dintza horiek kontuan hartuta,
abileziak bainoago indarrak izan-
go du garrantzi handiagoa.
Ohiko legez, kale zozketak ere

emango du zeresana. Aurreko
igandean, San Nikolas lehenda-
bizikotik aritu zen, eta Lugañene
hirugarrenetik. Orduko deman,
behintzat, aurreneko kaleetatik
joan ziren ontziak azkarrago irte-
ten ziren kanpoaldetik zihoaze-
nak baino; Santa Klara irlaren in-
gurumarian hondo gutxiago
dago, eta, beraz, itsaslaster ahula-
go. Itzulerako luzean, ordea, lau-

Naturaren baldintzak
kontuan hartuta,
abileziak bainoago
indarrak izango du
garrantzi handiagoa
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Ostegunean, ama etorri zitzaion
Galiziatik bisitan Andrea Oubiña-
ri (O Grove, Galizia, 1990). Alaba
ikusi nahi du gaur Kontxako Ban-
dera hamargarren aldiz irabaz-
ten. Amari belztu zitzaion kopeta
alabak 12 urte zituenean, «ama,
arraunean hasi behar dut», esan
zionean. Joan egin zen, amaren
diosalik gabe. Probatu, eta gaur
arte. 
Bederatzi aldiz irabazi duzu

Kontxako Bandera. Erraz esaten

da. 

Aurreneko bostak segidan izan
ziren Galiziarekin, Rias Baixas
taldearekin, eta urtez urte joan
nintzen balioa ematen. Orain ja-
betzen naiz zerbait historikoa
egin genuela, urteen joanean. San
Juanekin ere berdin, taldean nin-
tzela lau erreskadan irabazi geni-
tuelako. Gero eta gehiago kosta-
tzen da irabaztea, eta horregatik
ere ematen diot balioa. 
Irabazten ez denean ere bai,

ezta?

Hori da. Konturatzen zara zein
zaila den irabaztea. 
Arraunean hasi zinenean han

Galizian, burutik pasatu zitzai-

zun traineruan lehiatuko zinela

egunen batean?

Inola ere ez. Orduan ez zegoen
traineruen lehiarik. Udako den-
bora-pasa bezala hasi nintzen
arraunean, eta ez nuen uste hain-
beste gustatuko zitzaidanik. La-
gun guztiek utzi egin zuten hasi
eta hurrengo urtean, baina nik
segi. Pentsa zenbat gustatu zitzai-
dan, herritik kanpora ere joan
nintzen arraun egiteko talde bila,

herrian ezin nuelako. Kadeteetan
eta gazte mailan, Nautico Vigon
ibili nintzen, eta gero, Meiran,
zazpi urtez; lau urtez San Juanen,
eta bi Donostiarran, hemen Eus-
kal Herrian. Beti atera izan ditut
babak eltzetik arraun egiteagatik.
Zer du ba arraunak hainbeste

gustatzeko?

Kirola egitea gustatzen zait.
Gogorra da, negua oso luze egiten
da. Udan gozatzen da, nola bizi-
tzen den lehia ederra da. Neguko
lan astuna berdintzen du. Iraba-
zitakoan poz berezia sentitzen da,
eta apartekoa da talde batean
egotea. 
Kontxako garaipenez gain, se-

kulako palmaresa daukazu: zaz-

pitan irabazi duzu Euskotren

liga, eta hamarretik gora Espai-

niako Txapelketa bateletan eta

trainerilletan. Irabazlea zara. 

Tira... Ezin esan ez naizenik. Zor-
tea izan dut, une egokian egon

naizelako talde onetan. Azkene-
an, hau taldeko lana delako. Tal-
dekideak ezinbestekoak dira hau
guztia irabazteko. Lan handia
dago atzean. Hala ere, arreta ni-
gan bakarrik jartzea ez zait gusta-
tzen, taldea delako arrauneko es-
kifaia bat. 
Kontxako aurreneko garaipe-

naz hitz egin dezagun, 2008ko-

az. Ia egun batetik bestera anto-

latu zen. Jakin zenutenean, zer

pentsatu zenuten?

Uste dut trainerillak egiten ari gi-
nela. Hiru talde onenak batu gi-
nen: Meira, Chapela eta Cabo da
Cruz. Trainerua osatu genuen, eta
astean hirutan entrenatzen ge-
nuen, asteburuaz gain. Ez gene-
kien zer zetorren gero. Han ez ze-
goen estropadarik, eta Kontxan
lehiatzeko elkartu ginen.Udan-
bertan hasi ginen entrenatzen. 
Donostiara iritsi, dena ezezagu-

na zen talde guztientzat, baina

zuentzat gehiago, agian?

Bai, baina horrela hasi zen ema-
kumezkoen Kontxako Bandera,
egun batetik bestera kasik. 
Sailkatze estropada larunbat

arratsaldean izan zenuten, eta

itsaso txarra zegoen. Zer pen-

tsatu zenuten?

Ez naiz asko oroitzen. Urte asko
dira. Iritsi ginen, eta ea zer gerta-
tzen zen. Uste dut lau talde baka-

rrik sailkatzen ginela
banderaren lehiarako,
eta igandean ere antzera,
ea zer ateratzen zen, itsu-
itsuan. 
Larunbat hartan, asko

entzun zen hau: «Nora

doaz hauek!». 

Ez naiz oroitzen horretaz 
Zer zen orduan Kontxako Ban-

dera zuretzat?

Lehenagotik etorria nintzen ikus-
tera, arraunen hasi baino lehen.
Gurasoekin eta lagunekin pare
bat aldiz izana nintzen. Giroa
asko gustatu zitzaidan. Ez nuen
sekula imajinatu arraun egingo
nuenik bertan. 
Arraun egin ez ezik, irabazi ere

bai. 

Non geunden ere ez genekien ira-
bazi genuenean. Ez ginen jabe-
tzen zer zen. Oso polita izan zen,
hori bai. 
Hurrengo urteetan, lasaiago

prestatu zenuten?

Ez pentsa. Galizian beti batzen gi-
nen trainerilletako denboraldia-
ren ondoren. Han indar handia
dute ontzi txikiek. Udan joaten gi-
nen egokitzen. Orain, hemen,
traineruak hartu du prestakuntza
osoa, baina han, ez hainbeste. Ca-
bo eta Chapela aritzen dira traine-
ruan noizean behin ontzi txikien
denboraldian, dena dela. Baina
hemen, bateletako txapelketa ba-
tean zortzi batel bakarrik azaltzen
dira, eta gero, Kontxako sailkatze
estropadan, askoz traineru gehia-
go. Horrek erakusten du garran-
tzia zeri ematen dioten klubek. 
Bandera irabazi eta gero, une

bereziak bizitzen dituzue. Baten

bat bereziki gustatzen zaizu?

Bandera itsasontzian jasotzea po-

lita da. Bestela, lehen esan dizu-
dana dago: nola eman diedan ba-
lioa garaipenei urteen joanean. 
Kontrarioak ere gero eta hobe-

ak izan...

Hori da. Gero eta indartsuagoak
ziren, eta kezka sortu zigun, ea
hain gutxi prestatuta nahikoa
izango zen. Neguan hasi behar
genuela elkartzen, baina negua
iristen zen, eta arraunlari bakoi-
tzak bere taldean segitzen zuen.
Aurkariak ginen azkenean!
Galiziako garaipen haiek itsustu

egiten ziren hemendik: selek-

zioa izatea abantaila handia zela

zuentzat. Zer duzu esateko?

Ez genion garrantzia handirik
ematen, baina min ematen zigun,
balioa kentzen zielako gure garai-
penei. Azken batean, hemengo
taldeetan ere, arraunlari guztiak
ez ziren herrietakoak bertakoak. 
Galiziaren bost garaipen haiek

eta gero, 2013an ez zenuen

arraun egin, eta 2014an itzuli zi-

«Gero eta gehiago
kostatzen da irabaztea,
eta horrek ematen dio
balioa lortutakoari»

Andrea Oubiña  b Orioko arraunlaria

Mitoa handitzeko bidean da O Groveko (Galizia) arraunlaria:
hamargarren aldiz irabaz dezake gaur Kontxako Bandera. Bost
dauzka Rias Baixasekin, eta lau San Juanekin. Oriorekin jar
diezaioke zenbaki biribila bestela ere oparoa den palmaresari.

Rias Baixas selekzioa zela
entzuteak min ematen zigun,
gure garaipenei balioa 
kentzen zielako»

‘‘
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ren Kontxara Meirarekin. Ez zi-

neten sailkatu, ordea. 

ia 11 segundogatik geratu ginen
kanpoan. Min eman zigun. Eus-
kotren ligan aritu ginen, eta ez ge-
nuen lehiaketa ona egin. Kontxa-
rako propio prestatzen jardun ge-
nuen gero, eta ondo gentozen,
sasoiko, baina ez zen atera. 
Galizia utzi, eta Pasai Donibane-

ra etorri zinen 2015ean, San Jua-

nen arraun egitera. Nola izan

zen?

Etxabek deitu zidan martxoan
edo. Udarako etorri nintzen,
ekain hasieran. Pentsatuko nuela
erantzun nion, baina denbora
asko ez nuen behar izan. Gogo
handia neukan hemen probatze-
ko. Atzera egiten zidana zen uda
osoa hemen bakarrik egon beha-
rra. 
Kontxako Bandera lehen aldiz

aurreko urtean irabazi zuen tal-

de batera etorri zinen. Zer aurki-

tu zenuen?

Hainbat arraunlarik utzi zuten
aurreko urtetik, eta eraberritua
zegoen. Gustura ibili nintzen. Lau
urte egin nituen bertan, eta udan
etortzen nintzen, ikasten ari nin-
tzelako. Klubak pisua udako ba-
karrik jartzen zigun, eta egia da
neguan asteburu batzuetan ere
etortzen nintzela, baina joan-eto-
rrian. 
San Juanen historian ere bazau-

de. 

Bost segidan irabaztea handia da;
horietako lau dauzkat nik. Asko
estimatzen ditut kluba eta herria.
Bat gehiago bezala sentiarazi nin-
duten. 
Zer da kanpoko batentzat he-

mengo herri txiki batean arraun-

lari izatea?

Herritarren babesa sentitzen
nuen, eta badakite kanpotarra za-
rela; horregatik, gehiago babes-
ten zaituzte, eta eskertzekoa da. 
Aldi hori bukatu eta etxera itzuli

zinen. Zergatik?

Ez naiz damutzen arraun egin ez
izanaz urtebetez. Pixka bat alden-
tzeko beharra neukan, eta atse-
den hartu nahi nuen. Gogoa neu-
kan egin ezin nituen gauza ba-
tzuk egiteko. Arnasa hartu nuen. 

Zer kendu dizu arraunak, zerbait

kendu badizu?

Beste gauza batzuekin gozatzeko
aukera. Hondartza zalea naiz, eta
ezin. Udan, arratsalde osoa hon-
dartzan egotea botatzen dut fal-
tan, lagunekin garagardo batzuk
hartzen. Aisialdia kentzen dizu,
azkenean. Bestelakoan, jana ere
zaindu egin behar dugu, dietare-
kin. Ezin jan nahi dudan guztia,

eta jatuna naiz. Baina arazorik ez
dut, arraunean ez nabilenean ez
dut itxura gabe jaten.
Gero, berriz ere Euskal Herrira:

bi urte Donostiarran. Zergatik?

Maialenek [Arrazola] deitu zidan,
entrenatzaileak. Laguna
ere badut, eta baiezkoa
eman nion. Egitasmoak
atentzioa eman zidan,
eta etorri egin nintzen. 
Ez zen atera nahi beza-

la?

Iaz ez, behintzat. Aurrei-
kuspen handiak zeuden,

San Juanen taldekide izandako
hainbat batu ginen, baina ez zen
atera. 
Handik Oriora. Nola sortu zen

aukera?

Sortu egin zen, besterik ez. Ez
nuen bitan pentsatu, eta June la-
gunarekin [Aranberri] etorri gi-
nen. Orion bizi naiz orain, urte
osoan. 
Zer du Oriok arraunarekin?

Bizi egiten dute, oso sakon. Pasai
Donibanen ere bai, baina ezber-
din. Ez naiz asko ibiltzen herrian,
baina asko bizi du jendeak. Dena
dakite. 
Aurtengo denboraldia ia bikai-

na ari da izaten, Euskadiko Txa-

pelketako emaitza izan ezik.

Taldean ondo aritu gara, aldake-
tekin-eta. Hori oso zaila da. Sei al-
daketa egin larunbatetik igande-
ra, eta irabazten segitzea oso ne-
keza da. Atentzioa eman dit
horrek. Lasaitasuna ematen du
taldea badabilela ikusteak. 
Biribiltzea falta zaizue: Kontxa. 

Bai, garrantzitsuena. 
Nolako estropada izango da?

Orain artekoa egiten badugu, lor
dezakegu. Baina beste eragile ba-
tzuk ere aldekoak behar ditugu:
itsasoaren egoera, kalea... 2,16 se-
gundo ditugu alde, eta ondo dago,
aurretik egotea hobea delako. 
Egingo duzu arraun?

Ez dakit. 
Arraun Lagunak psikologikoki

menderatuta duzue?

Baliteke, ia uda osoan irabazi die-
gulako. Baina Kontxa irabazteko
bi segundora bakarrik egonda,
orain animosa daude, ez direlako
hain gertu egon. 
Lesio gaizto batek erasan dizu

udan. Kontatuko zer duzun?

Gerriko eta bizkarreko minak as-
kotan izan ditut. Aurten, minbera
eduki dut, baina fisioterapeutare-
kin-eta osatu naiz. Zierbenako es-
tropadan, ligan, uztailaren 17an,
zaintiratua eman zidan beroke-
tan. Oso indartsua izan zen. Esan
nion entrenatzaileari aldatzeko,
ezin nuela arraun egin. Ez nuen
pentsatzen asko izango zenik,
baina gauez, min handia izan
nuen, eta hanka lokartzen zitzai-
dan. Ez nion utzi entrenatzeari,
ergometroa egiten segitzen nuen.
Ziatika neukan hartuta, eta gaue-
tan hanka lokartzea ohikoa bila-
katu zitzaidan. Bi aste pasatu zi-
ren, eta erresonantzia egin zida-
ten. Bi egunera emaitza eman
zidaten: hernia diskoan. Behea jo
nuen. Nola nik hori? Eta ezin ba-
dut amaitu denboraldia? Edo
arrauna utzi behar badut? Indar-
tzen hasi nintzen lesioaren lekua,
eta hor noa. 
Arraunlari zarenetik bizitzen ari

zaren une txarrena da?

Nahiko gaizki pasatu nuen, eta
astebetez erretxinduta ibili nin-
tzen. Baina buelta eman diot, eta
lehiatzen segitu dudanez, hain-
bestean. Denboraldia bukatzean,
jarraitu egingo dut osatzen, eta ea. 
Eta datorren urterako zer?

Ez dakit zer egingo dudan. Beti
noa urtez urte. Ez dut sekula garbi
izaten denboraldi baten hasieran
hori izango dela azkenekoa. 

IÑIGO URIZ / FOKU

Orion, bizi egiten dute arrauna.
Pasai Donibanen ere bai, baina
ezberdin. Hemen, asko bizi du
jendeak. Dena dakite»

‘‘
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Joxe Manuel Etxabe Getariako arraunlari ohia eta Iker Etxabe arraunlaria, herriko altxerrian. ANDONI CANELLADA / FOKU

Mikel O. Iribar Getaria

K
laudio Etxebe-
rria Gorriapa-
troia, Tito Man-
cilla, Leandro
Errastazu, Ju-

lian Ostolaza, Iñaki Egiazabal,
Juanito Alberti, Jose Antonio Iri-
bar, Jose Manuel Elizondo, Mikel
Pertusa, Pascual Iturbe, Manuel
Gorostiaga, Arrillaga eta ni neu».
Joxe Manuel Etxabek (Getaria, Gi-
puzkoa, 1942) banan-banan ze-
rrendatu ditu duela 49 urteko ar-
gazki zuri-beltzean ageri diren
arraunlariak. «Aiako, Ortzaika-
ko, Zarauzko, Zumaiako eta Geta-
riako herriko arraunlari batzuek
osatu genuen traineru zuria, Club
Nautico Pesca de Getariaizenare-
kin». Zama handiko argazki bil-
duma dauka esku artean. Iraga-
neko altxor preziatua. Arraunlari
hasi, eta, entrenatzaile eta lagun-
tzaile gero. Etxabek bizitzaren zati
handi bat Getariako Arraun El-
kartearen ingurumarian darama.
Arrauna DNAn du, zainetan.

Arrantzari erabat lotua dagoen
herriko taldea sasoi betean iritsi
zen 1973ko Kontxako Banderako
sailkatze estropadara, arraun
munduko topagunerik preziatu
eta kutunenera. Aurretik, geta-
riarrek herriko bandera irabazi
zuten. «Garai hartako banderak
piper-potoak [Espainiakoa] ziren.
Etxabek azaldu duenez, 1972tik
Orioko arraunlariak bezala en-
trenatzen ziren: «Denboraldiau-
rrea martxoan hasi beharrean,
azaroan hasi genuen». Albert
Mainella Frantziako selekzioko
aulki mugikorreko entrenatzaile
ezagunak iraultza ekarri zuen
tostako arraunera. «Erresisten-
tzia lantzeko iraupen luzeko lan
saioak egiten genituen, ipurdia
txindurritu arte».

Zehazki, getariarrak aise nagu-
situ ziren Kontxako sailkatze pro-
ban, erlojupekoan. «Airean ira-
bazi genuen; 22 segundo atera ge-
nizkion Orio bigarrenari. Harrotu
egin ginen, igandean azkarrenak
izango ginelakoan; gehiegi, or-
dea». Aurrena ez, bosgarren pos-
tuan amaitu zuten. «Porrota izan
zen. Baina arrauna kirola da, eta
horrela hartu behar da». Halere,
taldean ez zen giro onik: «Jendea
elkarren artean haserretu zen, eta
gauza asko nahastu. Akabo gure
trainerua». Baita Kontxako Ban-
deran egoteko ametsa ere.

Bada, ia mende erdiko lehorte-
aren ostean, egungo Esperantza
ontzia itzuli da arraunketa finko-
ko Olinpiar Jokoetara. Eta tostar-
tean, nor eta Joxe Manuelen beso-
etakoa: Iker Etxabe (Getaria,
1991). Zirraraz kontatu du taldeak
sailkatze estropadan egindako
balentria: «Itzulerako luzean,

Getaria Kontxako Banderan lehiatzen ari
da, 49 urteren ondoren. Joxe Manuel 
eta Iker Etxabe osaba-ilobek traineruko
tostartetik bizi izan dituzte klubaren
orduko eta azken lorpen historikoak.

Estropadarik
kutunenean,
‘Esperantza’



Santa Klara uhartearen pa-
rean ginela, Unaxek [Izagi-
rre patroia] laugarren pos-
tuan ginela esan zigun. Si-
nesten hasi ginen orduan.
Amaitutakoan, traineruan
sekulako leherketa egon
zen». Ez da harritzekoa oilo
ipurdia jartzea ere, Kontxa
berezia baita: «Arraunlari ba-
tek duen ametsik handiena da
hor egotea, eta, zer esanik ez
Getariaren gisako talde apal
batentzat, herriko arraunlari
txikiekin osatuta dagoena. Si-
nestezina da». 

Sasoi bikaina osatzen ari dira
getariarrak. Ez alferrik: «Den-
boraldi erdira heldu ginenean,
Eusko Label ligan mantentzea ia
ziurtatuta genuen, eta, arraunla-
riok, nahigabe-edo, geure burua
Kontxan jarria genuen». Gehiago
zehaztu du Etxabe gazteenak,
ahobizarrik gabe: «Uste baino as-
koz hobeto aritu gara, aurreneko
bost postuetan sartzeko borro-

kan». Aitortza handi hau ere egin
du: «Obligazio handiagoa sentitu
nuen Kontxarako sailkatzeko,
Eusko Label ligara igotzeko bai-
no». Zer dela-eta? «Herritarrek
gauza bera esaten ziguten: ‘Kon-
txan sartuko zarete, aukera han-
diak dituzue, lortuko duzue...’.
Horrek presioa eragin zidan».

Ikerrek kimua zela lotu zituen
lehendabizikoz arrauna, estro-
pua eta toletea, gaur arte. 2018ko
denboraldiaren ostean, ordea,
«ziklo aldaketa bat» jazo zen,
baita trainerua klubeko baldan
zintzilikatzeko zorian egon ere.
«Nik garbi esan nuen arraunean
segitzeko ez neukala batere gogo-
rik. Presidenteak entrenamen-
duak hasi ziren astean deitu zi-
dan, esanez hamahiru arraunlari
bertaratu zirela klubera. Nirekin
hamalau ziren. Azkenean anima-
tu egin nintzen». Hain zuzen,
orain dela lau urteko belaunaldi
berak jarraitzen du Esperantza-
ko tostartean, Ion Larrañagaren

arren, oinarri indartsu bat osatzea
erdietsi dute, arraunlariak baitira.
Horri esker, Amilibiaren txalupa
eredu berriena azkar darabilte.

Sari potoloa
Getariako arraunlariek beren bu-
rua hodeien artean bazuten ere,
ez ziren jolasera joan Kontxako
Banderako lehen jardunaldira;
lehiatzera baizik. Lehen txandan
aritu zen Esperantza, Hondarri-
bia, Orio eta Kaikurekin batera,
eta Ikerrek istribor aldeko seiga-
rren tostan jokatu zuen. «Ziabo-
gara bizirik heltzen bagara, popa-
rean, aurkariak kendu daitezela
geure paretik». 

Eta halaxe gertatu zen; Geta-
riak Oriorekin bigarren postura-
ko lehia ikusgarria izan zuen,
Santa Klara uharte ingururaino.
«Hortik aurrera, olatuak hobeto
hartu genituen, eta badian hanka
egin genien». Donostiako kaira
gerturatu zirenean, herritarrak
zain zituzten altxerrian, elastiko
marroia zeramatela. «Ikaragarria
izan zen: besarkadak, musuak,
negar malkoak... Zoramena!».
Merezitako sari ederra jaso zuten:
ohorezko txandan ariko dira
gaur, beste hiru oilarrekin lehian:
Urdaibai, Hondarribia eta Donos-
tiarrarekin. 
Esperantzaolatu aparretan da-

go, eta egindako balentria han-
diak getariar gazteak arraun el-
kartera gerturatzeko amu izan
daitezkeen galdetuta, Etxabe gaz-
teenak honela erantzun du:
«Nahiago nuke gazteak hasiko
balira. Nik 31 urte ditut. Oso polita
da guztiok herrikoak izatea, bai-
na, zoritxarrez, bide laburra dau-
ka horrek». Joxe Manuelek
gehiago zehaztu du bere talaiatik:
«Azken denboraldian ez dugu
arraunlaririk eduki gazteen kate-
gorian; soilik bi batel izan ditugu
haurretan, eta, datorren sasoian,
kadeteetan lehiatuko dira. Hala
eta guztiz ere, harrobiak jarraipe-
na behar du. Ea euforia honek ba-
lio izaten duen gerorako». Espe-
rantza-rik ez dute galduko.
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Esperantza traineruko arraunlariak ospatzen, Kontxako Banderako lehen
jardunaldian laugarren egin ostean, Donostiako kaian. JON URBE / FOKU

Getariako arraunlariak eta klubeko zuzendaritzako kideak, 1973an, herriko
banderarekin, udaletxean. Joxe Manuel Etxabe, ezkerrik goitik hasita, seigarrena. J. M. ETXABE

Hasieran, inoiz ez
zitzaidan burutik pasatu
ere egin Kontxan
egongo ginenik, 
ezta amestu ere»
Iker Etxabe
Getariako arraunlaria

«Gaztetatik hasita,
harrobikoak taldea
osatuz joan dira.
Etxekoen indarrarekin
iritsi dira maila honetara»
Joxe Manuel Etxabe
Getariako arraunlari ohia

‘‘

gidaritzapean. Prestatzailea nola-
koa den azaldu du Ikerrek: «Tal-
deari asko exijitu dio. Konforma-
gaitza da Ion, eta lana nahiko
ondo egiteak ez dio inoiz balio.
Halere, laguntasuna eta konfian-
tza sustatu ditu taldean, kuadrilla
bat bihurtzeraino. Guztiok daki-
gu nork non huts egiten duen, eta
nola lagundu behar zaion». Hala-
ber, taldeak arraunarekiko izan
duen dedikazioa goratu du geta-
riarrak. «Urtez urte hobetzen
joan gara. Halere, niri, behintzat,
hasieran inoiz ez zitzaidan buru-
tik pasatu ere egin Kontxan egon-
go ginenik, ezta amestu ere».

Joxe Manuelek, ordea, bazuen
herriko taldeak zerbait handia
lortuko zuenaren esperantza;
izan ere, Ikerri behin mezu hau
heldu zitzaion belarrira: «Duela
hiruzpalau urte, KAE 1 ligan ari gi-
nela, nire osabak esan zuen Geta-
rian bateren batek zerbait handia
egitekotan, geuk egingo genue-
la». Segidan, haren osabak gisa
honetara biribildu du: «Gazteta-
tik hasita, harrobiko arraunlariak
taldea egiten joan dira pixkanaka.
Etxekoen indarrarekin heldu dira
maila honetara». Watt ugari mu-
gitzen dituen kuadrilla ez den



Mikel O. Iribar

A
rraunlari denek
gehien desira-
tzen eta ames-
ten duten estro-
pada da Kon-

txako Bandera. Guztietan
kutunena. Baita Solayman Rah-
hourentzat ere (Tazarine, Maro-
ko, 1999). «Eta are gehiago Kon-
txako Banderarako sailkatu den
lehen arraunlari afrikarra izan-
da». Kaikuko Bizkaitarra ontzi-
ko kide da Rahhou, eta, haren
esanetan, traineru «berezia» da,
mitikoa. Bada, aurtengo denbo-
raldian, txalupa euskal herrita-
rrez eta atzerritarrez josita dago,
Sestaoko (Bizkaia) taldearen az-
ken urte loriatsuenen antzera
(2011-2013); besteak beste, argen-
tinar, kolonbiar, moldaviar, erru-
maniar, marokoar bana eta hain-
bat espainiar daude. Marokokoa
da Rahhou.
Gaztea zela, sorterria atzean

utzi eta Euskal Herrirako bidaia
luzea bezain latza egin zuen,

«etorkizun hobe baten bila».
Duela sei urte gerturatu zen le-
hendabizikoz Kaiku Arraun Kirol
Elkartera. «Portugalete eta Sestao
lotzen dituen bidetik nindoala,
Ibaizabalera begiratu eta batel bat
ikusi nuen. Ez nekien arrauna zer
zen ere, eta klubera bertaratu nin-
tzen, jakin-minez». Lehen eguna
buruan ondo baino hobeto dauka
iltzatuta: «Orduko entrenatzaile-
ari esan nion arraunean hasi nahi
nuela». Prestatzaileak galdera
zuzena bota zion gazteari: «Kiro-
letako arropa ekarri al duzu?».
Rahhouk ezetz erantzun zion.
«Orduan, zapatilak eta arraune-
an erabiltzen dugun platanoa jan-
tzi, eta korrika egitera joan nin-
tzen». Hurrengo egunean, tostar-
tean jesarri, arrauna estropuan
sartu, toletean lotu eta boga. Pro-
ba egin eta gustatu. «Lehen talde-
ra igotzea amesten nuen».
Arraunlari bakan batzuei gus-

tatuko zaie ergometroan aritzea.
Rahhou, bederen, ez da horietako
bat. «Baina makina horretan ari-
tu behar gara»; gehienbat denbo-

raldiaurreko lan isilean. Orduak
sartu ohi dituzte katearen hotsa-
ren pean. «Jada ohituta gaude».
Bestalde, pisuak geroz eta garran-
tzi handiagoa duen honetan, Ta-
zarinekoak zintzo demonio bete-
tzen ditu prestatzaile fisikoaren
eta dietistaren aginduak. «Ez dut
arazorik izan. Ongi daramat».
Eskarmentuarekin eta gazteta-

sunarekin osatua dago Bizkaita-
rra; tostartean dira, besteak beste,

Oscar Gomez aurrekalaria, Iker
Pascual edota Cristian Garma pa-
troia. «Haien ondoan egotea ika-
ragarria da, asko irabazitakoak
baitira. Horrelako arraunlarien-
gandik asko ikasten duzu, eta es-
perientzia pilatzen zoaz. Giro ede-
rra dugu», nabarmendu du.
Eta Bizkaitarra-ko arraunla-

rien maisua, nor eta Jose Luis Kor-
ta handia. «Bat eta bakarra da. Bi-
zitza osoa arraunari eman dio».
Rahhouk laugarren urtez du
oriotarra prestatzaile. «Inork bai-
no gehiago ezagutzen nau, ordu
asko pasatzen baititugu elkarte-
an». Tazarinen jaiotakoak gehia-
go deskribatu du Ortzaika auzoko
entrenatzailea: «Estutzen du, es-
tutu behar duenean, eta asko.
Prestatzaile bati horixe dagokio.
Pertsona oso ona da, maitekorra.
Irribarre ere egiten digu».
Hiru urteren ostean, Sestaoko

taldea denboraldiko topagunerik
ederrenean lehiatzera itzuli da.
«Gustatuko litzaigukeen lekuan
gaude. Oso berezia da, handia;
futboleko Txapeldunen Ligaren

gisakoa». Hain zuzen, sari horrek
ginga jarri dio bizkaitarren den-
boraldiari, sasoi aparta egiten ari
baitira. «Hasierako helburu na-
gusiena zen mailari eustea».
Bada, txiki geratu zaie, aise bete
baitute, azkar. «Egia esan, ez ge-
nuen espero hain ondo ibiliko gi-
nenik». Eusko Label liga amai-
tzeko bi estropaden faltan, seiga-
rren lekuan kokatua dago Kaiku.
«Arraunlari bakoitzak denboral-
diaurretik izugarrizko lana egin
du, eta, txalupa ongi ibili da. Kon-
txak guztia biribildu du».

Min hartuta dago 
Rahhourentzat guztia ez da zo-
riontasuna. Abuztuaren 14an,
Castro Urdialeseko (Espainia) es-
tropada jokatu eta biharamune-
an, Kortak atseden eguna eman
zien mutilei. «Etxean geldirik
egon beharrean, korrika egitera
irten nintzen. Euriagatik zorua
irristakorra zegoen, eta erori egin
nintzen; orkatila okertu eta pero-
nean min hartu nuen». Ezbehar
hura garai «okerrenean» suerta-
tu zitzaion. «Estropada onenak
sasoi amaiera aldean dira: Za-
rauzko Ikurrina, Kontxako Ban-
dera, Bermeokoa, Portugalete-
koa...». Kortak zer esango ote
zion gazteari? «Errieta egin zi-
dan. Badakigu nolakoa den [ba-
rrez]. Bromak alde batera utzita,
traineruan hutsune handia utzi-
ko nuela esan zidan». 
Ordutik lehorretik jarraitu ditu

ligako estropadak eta Kontxako
Banderako lehen jardunaldia; le-
horrean izango da gaurko lehian
ere. Halere, hondar aletxoa trai-
neruan jartzen saiatuko da:
«Ahal dudana egingo dut: talde-
kideei lagundu eta animatu». In-
bidiarik pasatuko ote duen galde-
tuta, aho bizarrik gabe mintzatu
da: «Nori ez litzaioke gustatuko
Kontxako Banderan arraun egi-
tea? Ontzi barruan joan ezin ba-
dut, beste taldekide batek goza
dezala». Gauza bakarra dauka
buruan: «Ahalik eta lasterren
osatzea. Arraunean hasteko gose
handia daukat». 
Aitortu duenez, noizbait ames-

tu izan du Kontxan lehiatzeare-
kin: «Baita bandera irabazteare-
kin ere, behin baino gehiagotan,
gainera [barrez]. Egoera hori bizi
nahi dut». Kaiku Arraun Kirol El-
karteak 100 urte beteko ditu da-
torren urtean; zenbaki biribila
lorpen potoloren bat lortzeko.
«Ez da ezer ezinezkoa. Lan han-
dia egingo dugu», esan du, itxa-
ropentsu. Bestalde, bere buruari
erronka bat jarri dio: «Euskaraz
hitz egiten jakin nahiko nuke.
Euskaltegian izena emateko as-
moa daukat».

Kaikuko trainerua euskal herritarrez eta atzerritarrez osatua du Jose Luis Kortak.
Solayman Rahhou Marokon jaioa da, eta sei urte daramatza tostartean kateatuta.

Guztiak dira ‘Bizkaitarra’-k

Solayman Rahhou, ababor aldeko seigarren tostan —ezkerretik hasita aurrenekoa—, Castro Urdialesko (Espainia) estropadan. AITOR ARRIZABALAGA / EUSKO LABEL LIGA
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«[Korta] Bat eta bakarra
da. Bizitza osoa arraunari
eman dio. Pertsona oso
ona da, maitekorra;
irribarre ere egiten digu»

«Gustatuko litzaigukeen
lekuan gaude. [Kontxa]
Oso berezia da,
futboleko Txapeldunen
Ligaren gisakoa»
Solayman Rahhou
Kaikuko arraunlaria

‘‘


