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Erlastarraren desafioa
Gorka Reizabal pAfO
RAIN. dela 13 bat urte inguru, Miracruz kaleko
EL DIARIO VASCO·ren idazketa zaharrean, ez
dak1t zertaz ari ginela, nere bihotzeko lagun
eta adiskide Joakin Ormaetxea zenak hauxe
esan zidan: a;Mira! Eso es como el caso
del abejorro . Teniendo en cuenta el pesa y la fuerza que
tiene no deberia volar. Pere, como se ve claramente,
vuelan.
Garai haietan ez Joakin , ez m, ez eta txuriurdinzalerik
amorratuenak ere ezin genuen amestu gure Erreala
egunen batean, urte gutxi batzu geroago bakarrik, liga
txapelduna izango zenik . Bazegoen, bai, halere , astean
behin ala nueva Real» edo Erreal berri bat zegoela
azpimarratzen zuen kazetari bat, Luis de Andia, alegia.
Baina berak esandakoa klubaren historia kaskarra, egia
ofizialaren eta usteko ebidentzia batzuren kontra
zihoanez, «jakitunek» erotzat jotzen zuten . Baina
arrazoia zuela nabarmendu da.
Baina zergatik hasierako erlastarrarena? Zergatik
mtsektu lodi hori aipatu beharra? Bada Errealak, duen
(edo hobeto, ez duen) egiturarekin , erabiltzen duen
ekonomia eskaxarekin, sufntzen duen Atotxa
zaharrarekin , politikoengandik entzun behar dituen
tontakeriekin eta denok dakizkigun abar ugariengatik,
ez lukeelako sekulan txapeldun izan beharko. Baina
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Monty Python-eko batek egina
Maria Angeles ARILLA
Servicios muy personales

Britainia Handia, 1986, Komedia
Zuzendaria: Terry Jones
Aktoreak: Julie Walter, Alec McCoven, Shirley Stelfox
Gidoitaria: David Leland

Aretoa: Petit Casino 1
Urtetan zehar, humoristaz osatutako Monty 'Python talde britainiarra
kom1zitate berri baten ordezkari bihurtu zen. Euren gauza guztiak berriak
ziren, nahiz eta humore Ingelesaren tradizioarekin ez apurtu . Guztiari eta
guztiei barre egiten zien, Ez erlijioa , ez politika, ez instituzioak, ez eskubi
edo ezkerreko talde politikoak, ez umeak, ez artelanak, ez sexoa, inor ez
zen beraien broma argietatik libratzen . Liburuak idazten zituzten , animazioz·
ko benetako obra nagus1ak ziren telesailetan lanegiten zuten. Baina zineak,
nekeek edo urteek taldearekin akabatu zuten .
Orain, bakoitza bere aldetik, batzu zinean aritzen dira. Nahiz eta lehengo
perfekziorik ez lortu , ez dute ironia utzi.
Terry Jones, «Servicios muy personales»en zuzendaria, beraietako bat
zen, eta aurretik ere taldearen pelikula batzu zuzendu zitu'en : barregarriena
eta ondoen egindakoa, <La vida de Brian», desberd1nena, •Los caballeros de
la mesa cuadrada• eta arraroena, zati zatar eta ]enialak nahasten dituena,
«El sentido de la vida»·. Orain estreinatu berri dena desberdinetakoa da.
Jones, David Leland gidoilari eta zuzendari famatuarekin batera, filme hau
eg1teko Londresko prostituta ezagun baten liburu autob1ografikoan omarritu
zen . Bere atxilotze eta epaiketa eskandalu nazionala bihurtu zen eta
egiazko protagonistak, Cynthia Paynek, bere esperientziak liburu baten
kontatu zituen. Nobela, pelikula bezala , ez da eskandalu eta marmar
multzoa baizik eta humorezko klabean idatzitako istorioa, bai britaniar
gizartearen hipokresiari buruz bai bizitzaren aurrean bakarJik borrokatu
behar duen emakumearen prozesuaz.
Pelikulari, nahiz eta bi profes1onal onek egindakoa izan (Leland, beste
filme batzuren artean, «Mona Lisa»ren gidoilaria da), erritmoa falta zaio bere
estruktura sendoaren barnean . Julie Walter aktoresak ederki betetzen du
emakume bizi, lotura gabeko eta beti alaiaren papera. Baina txisteak,
bromak eta putetxe barruko eszenak irregularrak dira, filme osoa gertatzen
den bezala. Istorio batzu barrea eragiten duten neurrian, beste batzu
gehiegikeria berarekin indarra galtzen dute; erreflexiora eramaten duten
eskenak badaude , baita ironia. eta txistearen erdibidean gelditzen direnak
ere.
Ez da pelikula txarra, nahiz eta ez izan h1storiara pasatuko direnetakoa.
ezta astuna ere. Halere, obra konbentzionala izan gabe ez du Monty Python
taldekoek egindako beste pelikula batzuk bezala bide berririk zabaltzen.
«Servicios muy persona1es• ikusleari bietatik bat gerta liezaieke: une
atseg1na pasatu edo tx1steetakoren baten krudel tasunarekin beldurtu .
Denetarik dauka, barreak , asperraldiak, ironia eta errepikapenak.
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BILDUMA . «Grupos andaluces de
rock con/ra el rol/o de la drogap
Records}. Drogaren ara·
zoa nahaste galanta da. Lehenik,
drogei buruz asko hitzegiten delako
baina legezkoak, batez ere alkohola,
saku berean gutxitan sartuz . Honela
jaun batek ba1no gehiagok , asmo on
edo txarrarekin , porro ia errugabeen
aurkako kanpaina instituzionala
montatu dezake bere mahai ga1·
nean wh1sky bat eta habanar ziga·
rroa dituen artean .
Dena dela Sobiet Batasunean ber·
tan ere drogaren aurkako rock kant·
zertuak antolatzeari ekin diote Eta
hemen dakarkizuegu helburu hauek
(Pa~oleta

Are gehiago: Barcelonaren kontra Jaboritotzat agertze'
erlastar zaratatsuak p1npilinpauxaren dantza arin e~
koloreduna egitea bezala da. Barcelona . Real Mad tel
eta Atlet1co de Madrid kanporatu ondoren Kopan euS
lortzen badu hazainak merezi duen harrera eta
oihartzuna izango du Europa guztian , dudarik gabe·
Eta Real Madridek Europako Kopa irabazten badu fall'
zaigun datua egiaztatu ahal izango dugu: Joan zen. n
otsailaren 18an, Europako ek1porik onena bere zeia'~au
munduko ekiponk hoberenak goleatu zuela. Eta laU.
lau, sardinabakalau , Madridek uste zuela bera zela
hamalau
Harrobiarekin lan egiten duten klubentzat sasoi
'KO
gordinak datozela dlfudL Beharbada, kanpotik etorn
direla eta, ekipoa desegiteko arriskua dago . Ba1na et'
itxaropena manten dezagun. Lehen igogailuan gora
behera zebilenak kohete espazialean orbita batetl~
bestera arituko da. Txapeldun izatearen ohitura separte
hartu dugu eta txapel guztiak irabaztearen lehian KO
hartzea ohizko helburua bihurtu zaigu . Eta horretara
ere JAIOKO DIRA BERRIAK.

Osasuna, Errealaren bidetik
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RREALA Osasunak egiten duen futbolaren
inspiratzailea da. Nafar taldeak Errealaren antz
gero eta haundiagoa du. Baina oraindik kopia
txar bat izatea besterik ez du lortu.
Nafartar jarraitzaileak Erreala admirazio osoz ikusten
dugu. Osasunak John Toshacken taldearen antzekoa
izatea nahiko genuelako. Bi taldeen artean badira
zenbait desberdintasun garrantzitsu hau posible egiten
ez dutenak. 'zer falta zaio Osasunari? Lehendabizi ,
Errealak duen tradizioa. Donostiar taldeak tradiZIO hori
lehendabiziko dibisioan hainbat urtetan zehar lortu du,
talde hoberenen artean ia ia beti egon delako, Osasuna
bitartean bigarren eta hirugarren dibisioan zebilenelarik.
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Gero Errealak bi liga txapelketa bereganatu zituen.
Ordurarte Nafarroako futbolzaleek bi talde euskaldunen ,
Athletic eta Errealaren artean erdibitua zeukaten bere
begikotasuna. Athletic anai diruduna zen, Erreala berriz
hurbilago ikusten zuten. Errealak hoberena izan ahal
zela erakutsi zuenean, gehienak Errealaren alde jarri
ziren.
Erreala txapelduna gertatzen bada, Osasunak zergatik
ez dezake gauza bera lortu? Nafar taldea urtez urte
hobetzen doa, baina Errealak duen futbola egiteko
erraztasuna falta zaio. Lehen Ormaetxearekin eta orain
Toshackekin Errealak fu tbol ederra inprobisatzen du.
beti estilo berbera erabiliz; atzekaldean ondo lotzen ditu
etsaien aurrelanak, zelai erditik aurrera pressing handia
eginez. Hau partidu batean bai eta bestean ere bai.

Osasuna gauza bera egiten saiatzen da, geroz eta
hobeto ateratzen zaiolank . Baina Errealak dituen beste
bi gauza falta zaizkio: oldarkortasuna eta ·
erregulartasuna.
Errealak atzean ondo heltzen ditu partiduak bere
atzelari bikain eta atezain ezin hobearekin. Baina zelai
ERRETA erdian eta aurrean aldarkortasuna falta balitzaio bere
dituen beste diska bat gehiago. Jun· . ahalegin guztiak alferrikakoak izango lirateke
ta de Andalucia·ko Osas~n Sailak
Errealak Barcelona, Real Madrid eta Atletico de Madrid
{drogarentzako batzordeak) babes·
eta abarren aurka ondo JOlasten du , beldurrik gabe, eta
ten du. Espainiako hegoaldeko rock
gero, LogroMs, Sabadell , Betis edo Valenciaren aurka
talde nabarmenetariko batzu dira
ez da !ekartzen. Gehienetan, baita ere, bi puntuak
protagonista. Andalusiar probintzia
lortzen ditu. Beti erritmo berdintsuan jokatzen du eta
bakoitzetik bat.
hortik datorkio bere erregulartasuna
Sevillako Dulce Venganza taldeko

kideek nolabaiteko rap boluntansta
batekin hasten dira, heroinari buruz·
ko textu zuzenarekin. 091 taldeko
granadarrak aspaldikOak dira eta
rock instrumentala egiten dute. Cor·
dobatik Yacentes datoz , Julio dijo
kantarekin, pop leunagoa. Cadizko
Hambre y Moral taldekoek lehen
aldea Sed de justiciareki n 1xten du·
te.
·Bestaldean, Jaengo Preceptos
Devotos·ek ska ala1 batekin zabalt·
zen du jaialdia. Sendero Lum1noso
talde almeriarrak zuzenean ukitzen
du heroinaren gaia, No le me/as
burro burrukalariarekin . Puntos Sus·
pensivos Huelvakoak dira eta euren
pop indartsua ona da. Asmakizun
honi bukaera ematen diotenak Fac·
toria taldeko malagarrak dira, El se·
ere/o kantarekin, kalitate gehieg1 ga·
beka lema. Honela, iniziatiba ofiZial
honek rock andalusiarran hurbiltze·
ko aukera ematen du .

badela eta, seguru aski, izaten jarra1tu behar duela
denok onartzen dugun egia da.

Osasunak, berriz, gauza horiek kopiatu nahi ditu, ~nB
batzutan aurrekaldean partiduak burutzeko
oldarkortasuna falta zaio, eta beste batzutan
erregulartasun hon galtzen du . Adibide bezala hor
18
daude Sabadellen aurka etxean lortu zuen berdinKe
edo Sevillaren kontra galdu zuen partidua.

eS
Errealak futbol erraza eg1ten du. Harmailetatik .
Errealaren futbola ikusterakoan, kirol hau prakt1Katz
oso erraza dela pentsatzen da, edonork Jose Mari ,.»l
Bakerok, Begiristainek edo L6pez Rekartek bezala.,.....
dezakeela. Osasunari, aldiz, gehiago kostatzen zaJO
gauzak ondo egitea.
Futbol erraza politena da. Horregatik Errealaren
partiduak, nahiz eta batzutan emaitza eskasekin tocl
bukatu, ikusleentzat ez dira aspergarriak izaten. FU
1
erraz hori Osasunarentzat nahi dugu. Aurten zenb 8'
partidutan futbol horf egitea lortu du. Osasuna bide
onean dagoenaren seinale ukagabe_a da hau.
.~
Orain zera falta da: Osasunak ematen dituen jokatafiS
futbolan gisa euren biziaren urte hoberenak hemen.
Irunean , ematea. Errealak Zamora, Satrustegi,
Kortabarria edo Arkonada gabe ez zatekeen inoiZ
txapelduna 1zanen.
Osasunak bere jokalari apartei eutsi behar die. H0'pto
daude Goikoetxea , Untzue, Ziganda, Ripodas edO
Gomez. Hauetako b'alzuk beste taldeetara joaten ~;t
badira, Osasunaren bizkarrezurra apurtuko da eta ~rt't
ezingo dugu txapelketarekin amets egin . ErreaW~ea
ere amets bat zen , eta azkenean ametsa erreal1la
bihurtu zen, eta orain duten ekipoarek1n berriz ere
garaipen gehiago lortuko duela gauza segurua dS·
Osasunak Errealaren estiloa kopia tzen jarraitzen dl~~~
baina or~und1k 1kasleak ez du ~rakaslea ga1nd1lZ~
Nafar futbolzaleek Errealak Sadar ez den beste dute
zelaitan lortzen dituen golak txalotzen jarra1tuKO 81 t#'
Erreala berriz txapeldun izango den esperoan J3 rr
duelarik.

Mila esker, Marlin Ugalde
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lo~A~G~I~RREBALftA ~
RGIAra idazkitxo bat eraman eta handik ordu
gutxitan;! ikusi ahal izan dut zure artikulua
igandean, El Diario Va scon . Ikusi ordukoiraku·
rri dut. Ga1 berbera erabili dugu; zenb311 hitz
nagusi ere berdinak .. . •Euskara eta Askatasu·
na»ri heldu diogu biok.
Mila esker, bide berean elkarrekin bateratu garelako. Zuk
badakizu: ez da ustegabeko topo egitea izan ; BATEGI·
NIK kanpaina bultzatzeko elkarrekin -besle hainbestere·
kin batera- bazkalduak ere bagara Bide beretik 1b1ltzea
erabakia genuen.
Baina beldur nintzen inurriena gertatua ote ZitZaigun. Zu
luma ederreko gizona zaitugu, eta nik bamo ·askozaz
eleganteago esango zenuke guzti hau . Denok 1kus1a da:
inurn·andanak, prozesio luzeak joan etorrian ... Beren
b1dea markatua dute, eta han ari dira bide beretik aurrera
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eta atzera denak lanean beharraldlfako horn,du rJef'
ten. Halako batean, zasta' badator animalia han
bat -sarritan bere adimen harroarekin espen me ,te<' dU
rriren bat eg1tera-, eta bere hankatzarraz dese~ ezea"
inurrien bidea Hor hasten dira orduan denak nor
urduri, bidea berriro aurkitu ez1nik .
r~~
Horrelako zerbait gertatu zaigu seguruenik,
bidea «bat eginik• irekitzea erabakia genuenkin etor
inurri euskaldunoi . Eskabadora handJren baleta ~af'l1
zaizkigu, markatua genuen bidea deseg1n. e
Ki out
enborrez, abarrez , oztopatzera.
Une batez bidegalduta ote geunden susmoa ed~A~~~
Baina hona hemen berma b1de beret1k, bate~a eba'
NIK eg1teko, «Euskara eta Askatasuna•ren bi
ze ko.
Esker milal
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