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1.     SARRERA 

 

Jarduera Fisikoa eta Kirola gure egunerokotasunean oso errotuak dauden 

praktikak dira, eta populazioaren ehuneko handi batek praktikatzen ditu. Asko 

dira kirol ikuskizunen berri duten pertsonak, eta beste askok praktikatu ez baina 

kirol ekitaldietan parte hartzen dutenak. Beraz, gure bizitzetan garrantzi handia 

duten praktikak dira JF eta K-ak, baina zergatik praktikatzen ditugu? Galdera honi 

erantzuna emateko intentzioz hausnarketa eta eztabaidari ekin genion hainbat 

Jarduera Fisikoa eta Kirolaren graduko hainbat ikaslek.  

 

Prozesua 

 

Txosten honetan mahaigaineratu ditugun ideiak Jarduera Fisikoen eta 

Kirolen Zientzien Fakultateko Ikasle Abertzaleak taldeko kideen hausnarketa eta 

eztabaidetan aipatutakoak dira. Gure ikasketa ildoa ikuspuntu iraultzaile batetik 

aztertzeko nahiak eta beharrak eraginda, batetik, eta indarrean dagoen Bolognia 

planaren gabezia eta asmoetaz ohartuta bestetik, 2015/2016 ikasturtearen 

hasieran lan lerro hau garatzeko erabakia hartu genuen. Eztabaida, tailer, hitzaldi 

eta dinamika ezberdinak burutu ditugu gai honen inguruan, eta gure gogoetak 

beste hainbat gazterekin elkarbanatu ditugu. Horren adibide da Gasteizko 

kanpusean bigarren urtez burutu zen Herri Unibertsitatea probestuz, gure 

fakultatean tailer antolatutako tailer irekia (40 lagunetik gora parte hartu zuten). 

Bertan ateratako ondorioak eta baita beste hainbat gazterekin trukaturako 

hausnarketak eta izandako eztabaidak ere txostenean txertatu nahi izan ditugu. 

Eskuartean duzun txosten hau, prozesu horren sintesi bat dela esan daiteke. 

 

Zer egin dugu? 

 

Jarduera Fisikoak eta Kirolak gaur egungo gizarte-sisteman jokatzen duten 

papera ulertu eta aztertu nahi izan ditugu, eraiki nahi dugun herrialde aske, 

sozialista eta feministaren bidean gure ekarpena egiteko kirol eta jarduera 

fisikoen esparrutik, jakina. Herri aske bat pertsona burujabe eta ahaldunez 

osatutakoa dela ulertzen dugun heinean, Jarduera Fisikoen eta Kirolen esparru 

anitz eta zabala tresna eraginkorra izan daiteke ekarpenak egiteko. Arestian 

aipatu bezala, gizartean oso barneratua dagoen praktika bati buruz ari gara, 

masak mobilizatzeko gaitasun ikaragarria duena, eta mundu mailan dirutza 

darabilena. Baina horren guztiaren atzean arrazoi, balore eta helburu jakin batzuk 

gordetzen direla uste dugu, eta guk hauek identifikatu, eztabaidatu eta zalantzan 

jarri ditugu. Hiru atal nagusitan banatu dugu gure eztabaida: 

 

1.   Batetik, gaur egun kirolak eta jarduera fisikoak dituen ezaugarriak eta 

funtzionamendua aztertu dugu. Sistemaren mantentzean eta balore kapitalisten 

erreprodukzioan jokatzen duen papera ulertu eta garatzea da asmoa. 
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2.   Bestetik, Jarduera Fisikoen eta Kirolen eredu teoriko berri baten 

oinarriak planteatzen ahalegindu gara, pertsona eta kolektiboa erdigunean jarriko 

dituena. 

 

3.   Eta azkenik, gauden egoeratik aurreko puntuan garatu dugun oinarri 

teorikora iristeko eman beharreko pausu praktikoak zein diren eta nola eman 

ditzakegun planteatzea da asmoa. 

 

Zergatik? 

 

Analisi hau burutzeko beharra piztu diguten bi argudio edo kausa nagusiak 

hauek dira: 

 

Batetik, egun gizartean zabalduta dagoen Kirol eta Jarduera Fisikoen 

eredua errotik aldatuko duen korronte kritiko baten oinarriak eraikitzeko pausoak 

eman nahia. Izan ere, K eta JF garaikideak sistemaren funtzionamendua elikatzen, 

zilegiztatzen eta erreproduzitzen du gure ustez. Eraldatu beharreko alorra dugu 

beraz, funtzio hauek betetzeari utz diezaion. Zentzu honetan, ongizatean 

oinarrituko diren bizi ohiturak sustatuko dituen, hezkidetzailea izango den eta 

egungoarekin kontraesanak azaleratuko dituen eredua eraiki beharra dagoela 

uste dugu, gizarte kapitalistan nagusi diren bizi ohitura desegokien alternatiba 

izango dena. Hain zuzen JF eta kirola salbuespenak salbuespen, baztertutako 

alorrak dira gaur egungo eraikuntza-proiektuetan, ilaran azkenak. Uste dugu 

ezkerreko euskal mugimendu politikoan hutsune argia dagoela alor honetan, eta 

hori motibagarri zaigu jasaten ditugun zapalkuntzei gure esparrutik nola erantzun 

diezaiekegun pentsatzeko. Aurretik dauden erreferentziak urriak izanda, beharra 

ikusi dugu K eta JF eredua eraldatzeko proposamena luzatzeko. Ikasgai dugun 

arloaren erabilgarritasuna erakutsi nahi dugu, tresna hezitzailetzat duen 

potentziala ikustarazi eta gizarte eraldaketarako tresnatzat proposatu. 

 

Eta bestetik, gehiengoaren egunerokoan K eta JF hartzen ari diren tokia 

geroz eta garrantzitsuagoa denez, horrek jendartearengana heltzeko esparru 

eraginkor izan daitekeela planteatzera garamatza. Esanguratsua da beste ekitaldi 

gutxik (musikak, erlijioak…) batzen duela egun Kirol Modernoak baino jende 

kopuru gehiago. Musika, erlijioa eta kirola finean emozio eragile dira, eta egun 

masa akumulazio faktore nagusietarikoak gure ustez. Gizarte eraldaketarako 

estrategian, emozioetan eragiten duten planteamenduak eraginkorrak izan 

daitezkeela uste dugu, kontzientzia iraultzailearen mesedetan betiere. Kirol eta 

Jarduera fisikoen analisi zorrotz batekin bere praktikan islatzen diren gizarte 

kapitalista patriarkalaren barne kontraesanak identifikatu eta ikusarazi 

daitezkeelakoan gaude. Egunerokotasunean oso presente dagoen eta hizketagai 

arrunt den arlo honetatik eta egun duen neutro edo apolitiko maskara 

faltsuarekin hautsiz. 

 

Halaber, uste dugu arlo honen ikasketatik Herri zein Gazte Mugimenduari 

erabilgarriak suertatuko zaizkion irakurketa eta tresna materialak sortu 
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daitezkeela. Jendearengana heltzeko, gu geu eraldatzeko, masak biltzeko, des-

ikaste prozesuak burutzeko… bideak zabal daitezke. 

 

 

 

2. TERMINOLOGIA 

 

Hariari heldu aurretik funtsezkoa da erabiliko ditugun hainbat terminoren 

azalpen laburra ematea, txostena egoki ulertzeko. 

 

Kirola eta Jarduera Fisikoa bereizten 

 

“Kirola” hitzaren polisemia arazoa planteatu beharra dago, 

egunerokotasunean hitzaren erabilera okerrak eragindakoa. 2010ean jasotako 

datuek diotenez, gizartearen %78k Kirol hitzarekin Jarduera Fisiko guztiei egiten 

die erreferentzia. Soilik % 9k bereizten du lizentziatua eta federatua den eta lehia 

helburu duen praktika dela kirola, gainerako Jarduera Fisikoetatik. % 12k gutxi 

gorabehera ez zuen argi zertan zetzan bereizketa hori (Garcia Ferrando, 2010). 

 

Horrela bada, gure txostenean, kirol kontzeptua lehia egoera instituzional, 

arautu eta federatuari erreferentzia egiteko erabiliko dugu. Beraz, Jarduera Fisikoa 

gainerako praktika motorrak aipatzeko erabiliko dugu. 

 

Praxiologia motorra 

 

Bestalde, Praxiologia Motorreko kontzeptuak hautatu ditugu Jarduera 

Fisikoen eta Kirolen analisia era zehatzago batean egiteko baliagarri 

zaizkigulakoan. K eta JFen ulerkera berritzaile honetan sakontzeko asko daukagu 

oraindik eta ideia berrien sorburu izan daitekeelakoan gaude. Praxiologia motorra 

akzio motorraren zientzia dela esan daiteke laburki. 

 

 Akzio motorra: egoera motor jakin batean integraturik dauden jarduleen 

jokabide prozesuen gauzatze prozesua. Jardule batzuk akzio jakin batzuk 

egitea, egoera motor jakin batean. 

Akzio motorra beste errealitateengandik independentea da, izaera propioa 

du. 

Ezaugarriak: 

- Gizasemeok eginak 

- Espazio eta denbora jakin batean ematen dira 

- Intentziozkoak dira 

- Kanpoko gorputz mugimenduak ekartzen dituzte 

- Ingurunean aldaketak ekartzen dituzte 
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Adibibez, korrika ari den atleta bat, saskibaloian ari den haur bat, mendian 

ibiltzen ari den pertsona bat… hauek guztiak akzio motor bat ari dira gauzatzen. 

 

 Jarduera soziomotorra: besteekin elkarrekintzan egiten den jarduera da, 

interakzio bat dago beste jarduleekin. Harreman hau kolaboraziozkoa 

(trontza), oposiziozkoa (esku pilota banaka) eta kolaborazio-oposiziozkoa 

(errugbia) izan daiteke. 

 

 Jarduera psikomotorra: bakardadean egiten den jarduera da, ez dago 

inolako harreman edo elkarrekintzarik beste partaideekin. Jarduera 

hauetan, ez du beste inork baldintzatuko jardule honen ekintza.  

 

 Barne logika: joko edo jarduera baten oinarrizko baldintzak ezartzen 

dituen funtzio eta egiturazko ezaugarri eta arau multzoa. Honek 

markatuko du jardueraren funtsa. 

 

 Kanpo logika: jarduerari ematen zaion interpretazio soziala. Arauditik 

kanpo joko edo jolas horrek jasango dituen eraginak bilduko ditu, eta 

hauek ezberdinak izan litezke testuinguru bakoitzaren arabera. 

 

 Ziurgabetasuna: egoera baten aurrean dagoen ezjakintasun maila. Honek 

egoeraren erabateko kontrolik ez izatea ekarriko digu, erabakiak hartzera 

behartuz. Bi ziurgabetasun mota nagusi ezberdinduko genituzke: soziala 

eta espaziala. Lehenengoak, kide zein arerioekin buruturiko 

elkarrekintzatik eratorritako erabakiak hartzeko beharrari egiten dio 

erreferentzia; bigarrenak, aldiz, ingurunearen inguruko informazio faltari. 

Honek erabakiak hartzera behartuko du jardulea, baita espazioa 

interpretatzera ere.  
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3. JARDUERA FISIKOA ETA KIROLAREN EZAUGARRIAK GAUR EGUN: 

 

 

Gaur egun kirolaren fenomenoak gizartean jokatzen duen papera 

ulertzeko lehenbizi sistema kapitalistaren oinarria ulertu beharra dago, honen 

ezaugarriak aztertu; eta hartara, ondorioztatuko dugu gaur egungo kirol sistema 

sistema kapitalistaren isla dela. 

 

Kirol eta jarduera fisikoek ahalmen alienatzaile handia dutela baieztatzeko 

egungo gizartea aztertu besterik ez dago. Baina, era berean, ikusgarria da JF eta 

K-k ere heziketa garapen askatzaile batean ekarpenak egiteko daukaten 

potentziala. Beraz uler daiteke K eta JF-ak berez ez direla alienatzaile edo 

askatzaileak, baizik eta beraiei ematen zaien erabilera. Honako hau lehia 

egoeretan azal daiteke adibidez.  Gaur egun dugun lehiaren ulerkeran garaile eta 

galtzaile rolak oso bereizita daude; batak irabazten duena besteak galtzearen 

kontura irabazten duelako. Elkarren arteko norgehiagoka hainbat praktikaren 

berezko ezaugarria da, baina emaitzari ematen zaion esanahia ez da berezkoa, 

eraikia da. Gure ustez, lehia parte-hartzaileek beren garapena aurrera eramateko 

beste tresna bat bezala ulertu behar dute. Ondorioz, galtzaile eta garaile rolek 

orain duten zentzu soziala galduko lukete, lehiaren ulerkera kolektiboa denen 

onerako baita. Era berean, jardutearen plazera izango da lehiaren beraren gainetik 

eta ez jarduerak (egun) dituen ondorio sozialak lortu edo ekiditea. Horrela irabazi 

galdu dikotomiaren balore sozial kaltegarriak jokoz kanpo geratzen dira. 

 

Atal honetan kirolaren hainbat ezaugarri aztertuko ditugu, eta sistema 

kapitalistaren mantenuan duten garrantzia azalduko dugu, jarraian hauei buelta 

eman eta barrutik aldatuz, egoera nola eraldatu planteatzeko asmoarekin. 

 

 

EZAUGARRIAK: 

 

 3.1. ERRENDIMENDUA/ERREKORRA: “Citius, altius, fortius” 

 

Errendimenduan praktikatzen den kirola edozein izanda ere, errendimendu 

gorena da helburua, ahalik eta marka hoberena lortzea. Bai momentuan bertan 

eta baita aldez aurretik erregistraturiko markarik hoberena hobetzea lortzea 

izango da azken helburu.  Kirolariaren zainketa, esfortzua fisiko eta psikologikoa 

eta entrenamenduak muturrera eramango dira horretarako, zenbaki bat, 

errekorra, helburu izango delarik beti. Kirolariari ongizatea gehienbat markak 

ematen dio, disfrutatu edo ez lortutako emaitza kuantitaboa edozein lorpen 

kualitatiboren gainetik geratuko da. Markak ematen dio kirolariari estatus soziala 

gizartean duen esanahi sinbolikoaren eraginez, hau delako errendimendu 

gorenaren errepresentazioa. 

 

Errendimenduaren printzipio hau kirol eta jarduera fisikoen esparrutik at 

zabaltzen den ideia hegemoniko bat dugu egun. Era berean, kirol globalizatuaren 
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funtzionamenduaren zutarri dugun joera hau merkatuaren oinarri den 

mozkinarekin alderatu dezakegu. Batean zein bestean lorpen kuantitatiboa 

edozeren gainetik jartzen da bere ondorioei erreparatu gabe. Egungo kirolaren 

adierazpen gorena ei diren Joko Olinpikoen baloreak “Citius, altius, fortius” 

esaldian biltzen dira; azkarrago, altuago, indartsuago. Argi baieztatzen du honek 

aurretik esandakoa. 

 

Hau lortzeko kirolariak prestakuntza espezializatu bat eraman beharko du, 

dietista, prestatzaile fisiko, fisioterapeuta… inguruan izango dituelarik, betiere 

dirua baldin badu. Muga garrantzitsu bat gizartearen gehiengo zabalarentzat. 

Honetaz gain, praktika edozein izanda ere materialean dirutza gastatu beharko 

du, materialak ere lehia berdintasunean eragin zuzena baitauka kasu askotan. 

Honek gero sakonago azalduko dugun elitismoa dakar. 

Aipatzen dugun hau eliteko kirolean ematen bada ere, eskola kiroletik hasita ere 

balio berdinak transmititzen dira kirol gehienetan, inbertsio ekonomiko 

xumeagoan. Haien erreferentzia nagusiak bezala, txiki-txikitatik umeetan ere 

lehia, irabazteko nahia balore zentral bezala txertatzen da, irabazlea goraipatu eta 

galtzailea porrotera kondenatzen delarik. 

     

 

3.2. EREDU EREDUGARRIA? 

 

Sexu bereizketa 

 

Jaiotzetik, daukagun sexuaren arabera, errealitatea ulertzeko modu 

ezberdina txertatu zaigu heziketa ezberdinen bidez. Errealitatea neurtzeko 

tresnetako bat denbora da. Baina denbora ez da bat eta bakarra. Bi denbora 

ulerkera ditugu: denbora kausala eta denbora ez-kausala. 

 Denbora kausala: demagun denboran banatutako bi gertakari ditugula, 

bada lehengoa bigarrenaren kausa izango da. Adibidez, gauean 

iratzargailua jarri nuen eta gaur jo egin du eta esnatu egin naiz; kausa-

ondorio harremana dago. Gure arloan markagailua duen edozein 

jarduera dugu adibide. Kausa ulerkera hau bizitzaren alde 

produktiboari atxikitzen zaio. Izan ere, gauzak era ordenatuan eta 

kronologikoki agertzen zaizkigu. 

 

 Denbora ez-kausala: ez da kronologikoa. Gertakariak hodei modura 

agertzen zaizkigu, sakabanatuta, orden zehatzik gabe. Denbora 

ulerkera honetan garrantzitsuena gertakaria bera da, eta ez zer gertatu 

den lehenago edo ondoren. Adibidez: festan atera ondoren lagun bati 

kontatzen diozuna: aspaldi ikusi gabeko lagun batekin egin nuen topo; 

honekin mendira joateko plana egin nuen; beste honi edalontzia lurrera 
erori zitzaion…  Kasu honetan benetan axola duena aspaldiko laguna 

ikustea, mendiko plana… dira, berdin dio zer gertatu zen lehenago eta 

zer ondoren. Gure arloan sokasaltoa, esku jolasak, goma jolasa… izan 
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daitezke adibidea. Markagailurik gabeko jarduerak. Horregatik, 

ulerkera hau bizitzaren arlo erreproduktiboari dagokio. 

 

Tradizionalki, denboraren ulerkera bakoitza genero bati dago atxikiturik. 

Lan produktiboa gauzatzearen arduraduna gizona izan denez, berari inposatu 

izan zaio denbora kausala, bere pentsatzeko eta ekiteko logikaren isla dena. 

Emakumeari, aldiz, denbora ez kausala inposatu zaio. Bera izan baita lan 

erreproduktiboak gauzatu dituena. Kirola eta Jarduera Fisikoa gizartearen isla 

diren heinean, kontuan hartu beharrekoa da bereizketa hau. 

 

Ez da esan beharrik egun JF eta Ketan nagusi den logika, denbora 

kausalekoa dela. Garaipena, errekorra eta honek dakarren proiekzio soziala 

helburu bezala jartzen da. Hau da, praktika bera helburu izan ordez (barne logika), 

praktika horren ondorioak helburu izateak (kanpo logikak ezartzen duena 

helburutzat izateak) eragin zuzena dauka praktika hauek jendartean txertatzen 

dituzten baloreetan. Irabazlea heroitzat hartzen da, denek maite eta miresten 

duten pertsona eta guztiek lortu nahi dituzten ahalmenen jabe dena.  

 

Kirola eta Jarduera Fisikoa gizonak eta gizonarentzat sortua izan da 

historikoki. Honek, eta esparru hau gizartearen isla den heinean, jendarte 

garaikidearentzat miresgarri diren balore zehatz batzuen gorazarrea ekarri du. 

Zentzu horretan, emakume-gizon binomioak arazo bat suposatzen du. Batetik, 

gizon eta emakume, hein handi batean, fisiologikoki ezberdinak garelako. Eta, 

bestetik, heziketa eta bizi eredua ezberdin txertatu digutelako diferentziak 

areagotuz. Gizartean zabalduen dauden kiroletan Emakumearen jarduna 

baldarragotzat jo ohi da egun miresten diren ahalmenetan nagisitasuna duelako 

gizonak fisiologikoki eta kulturalki jaso duen hezkuntzagatik. 

 

Gorputz ideala 

 

Pentsa dezagun nola irudikatzen duen gizarteak heroi edo ideal-tipo hori; 

bada, gizon txuri, indartsu, azkar, heterosexuala, beldurrik gabea eta 

sentimendurik ez duena. Erreferentzialtasun honek masan duen eragina 

potentzial ikaragarria da. Gorputz eredu ideal hori saltzen digute bai telebistan, 

aldizkarietan, karteletan, iragarkietan… eta baita kirolaren eta hainbat 

produkturen bidez; gorputz perfektu hori lortuko dugula sinestaraziz. 

 

Gorputz perfektu hori lortze bidean, mila baliabide eskaintzen dizkigute, 

gimnasioetatik hasi eta produktu ezberdinetaraino. Produktu eta baliabide hauen 

jabeek sinestarazi nahi digute edozeinek lor dezakeela eredu ideal hori, betiere 

esfortzu, lan konstante eta haiek eskainitako produktuekin. Baina askotan 

ezinezkoa da eredu hori lortzea eta horretaz jabetzean frustrazioa eragiten digu. 

Sakonki aztertu eta aldatu beharrekoa da azken aldian gimnasioek izaten ari 

duten gorakada, zenbait pertsonak, gazteak gehiengo altu batean, haien ohiko 

kirol praktikak utzi eta gimnasioan sartu dira. Gorputz ideal horren bilaketa 

etengabean gorputza muturreko esplotazio batera eramatearen kultura zabaltzen 
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ari da, bai gimnasioan bertan baita handik kanpo ere. Horri gehitu behar zaio 

elikaduraren kontrol bortitza eta produktu gehigarrien erabilera (anabolizatzaile, 

estimulatzaile…) etab. Honen eraginak ikusten ari gara dagoeneko. Jarduera 

Fisikoaren eta Kirolaren ulerkera zinez okerra gure ustez. 

 

Baloreak 

 

Bestalde, jadanik aipatu bezala, gaztetatik barneratzen ditugun baloreak 

indibidulismoaren baloreak dira, kirol praktiken bidez ohiko bihurtzen 

zaizkigunak. Taldeko kirol bat dena, futbola, saskibaloia, beisbola... esaterako, 

guztiz indibidual bihurtzen dizkigute, bakoitzaren errendimendua taldearen edo 

kolektiboaren onuraren gainetik jarriz. Ekintza indibidualak zapimarratzen dituzte 

talde testuingurutik aterata eta hauek dira mirestuak talde lanaren eta 

kooperazioaren gainetik. Ondorio argiak dakartza honek gero egunerokoan 

gizartean elkarbizi behar dugunean Saskibaloian ere argi ikusten da partiduaren 

amaieran sartutako puntuen arabera egiten den jokalarien ranking-ean, zer 

taldekoak diren kontuan hartu gabe. Bestalde, kirol esparruetan bai kirolari 

batzuen aldetik baita zaletuen aldetik ere arruntak diren errespetu faltak eta 

jarrera harroputzak dira belaunaldi berrien jarrera eredu kasu askotan. Guzti 

honek transferentzia edo eragina dauka eguneroko bizitzan eta kirol praktikak 

horrelakoak izanda, nola eragingo die honek etorkizuneko herritarrei? 

 

3.3. KOMUNIKABIDEAK, GLOBALIZAZIO IDEOLOGIKOA ETA MASAK 

    

Gaur egun kirol praktika oso zabalduta dago, eta honen adierazle da 

biztanleriaren %40ak praktikatzen duela kirola nolabaiteko mahiztasunez. Hala 

ere, gaur egun, kirol praktikak berak baino inguruan sortzen den burbuilak hartu 

du garrantzia, eta honek kirol ikuskizunaren aroan gaudela ondorioztatzera 

garamatza. Ehun sozialean oso erraz zabaltzen den praktika da kirola, eta hau 

baliatzen du sistemak kirolaren inguruan merkatu erraldoi bat sortzeko; 

mugimendu ekonomiko eta sozial ikaragarria. Horren erakuslea, adibidez, 

futbola.  Kamisetetatik hasi eta milaka produktuen salmentaz gain publizitatean 

ere dirutzak mugitzen dira mundu honen inguruan. Kirol klub indartsuek milioika 

euroko zorrak izanda 100 milioi euroko fitxaketak egiten dituzte, jendea kale 

gorrian dagoen bitartean, eta gainera futbol zelaia betetzen duten futbolari 

“maitatu” horri ongi etorria emateko. 

 

Hala ere, etekin ekonomikoa lortzeko tresna bezala erabiltzeaz gain, 

kirolaren esparrua gizartearen kontrolerako ere erabiltzen da; hau da, kirol 

ikuskizunen eta hauen iskanbila mediatikoaren bidez gizarteari hainbat gertaera 

ezkutatzen zaizkio, egunerokotasunean pairatzen dituen eskubide murrizketak 

eta arazoak ezkutatuz. Kirolaren eragin mediatikoa baliatuz telebista saioak 

monopolizatzen hasiak dira kirolaren, batez ere, futbolaren inguruko berri eta 

emanaldiekin. Egun osoko emanaldien zati handi bat futbolari eskainia dago. 

Albiste-kopurua ere benetan adierazgarria da: hedabide guztietan, albiste-

bonbardaketa etengabea da. Zer pentsa ematen du horrek: beste berri 
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garrantzitsuago batzuk estaltzeko oso tresna eraginkorra da, esaterako,  ordu 

berean selekzio nazionalaren partida jartzea .Sistemak kirolaren esparru honi 

ematen dion erabilera eta bertatik lortzen duen etekina ulertzeko beraz, 

beharrezkoa iruditzen zaigu bide horretan komunikabideek jokatzen duten 

papera ulertzea: 

 

Hasteko, komunikabideei dagokienez, bi talde handi bereizi genitzake: 

publikoak eta pribatuak. Mundua estatutan banatuta dagoen honetan, 

komunikabideen banaketa ere neurri batean estatuen araberakoa izaten da. 

Hortaz, herrialde batzuetan komunikabide publikoen presentzia handiagoa da 

beste batzuetan baino, baina argi ibili behar dugu honekin. Izan ere, gaur egun 

kapitalismoa zilegiztatzen ez duen oso estatu gutxi dago munduan, eta beraz, 

herrialde gehienetan komunikabide publikoak logika honen mesedetara daude. 

Pribatuei dagokionez, ia denak multinazional handien esku daude, eta hauek ere, 

noski, gutxi batzuen kapital pilaketa zilegiztatzen dute. Komunikabide 

alternatiboak berriz oso gutxi daude eta daudenek ez dute normalean besteen 

adinako potentzialik izaten. Gainera, sistemaren tresna ezberdinek etengabe 

zapaltzen dituzte. 

 

Beraz, argi dago sistemak komunikabideen ia erabateko kontrola duela, 

eta tresna hau erabiltzen du aurrez aipatutako helburuak lortzeko. Besteak beste, 

kirolaren eragin mediatikoa baliatuz telebista saioak monopolizatzen hasiak dira 

kirolaren, eta batez ere, futbolaren inguruko berriekin. Egun osoko emanaldien 

ehuneko handi bat kirolari (gehiena futbolari) eskainita dago, eta honen inguruko 

mila albiste eskaintzen dizkigute, ezinbestekoak balira bezala. Telebista, irrati eta 

beste komunikabideen bidez orduro berriak jasotzen ari gara, kirol emaitzak 

orduro, baina baita beste mila kontu ere. Albiste bonbardaketa etengabea da eta 

informazio pilaketa antzu bat pairatzen dugu eta, aldi berean, gizarteak jakitea 

interesatzen ez zaizkien beste hainbat kontu ezkutatzen dizkigute.  

 

Baina, horrez gain, sistemak komunikabideak komeni zaizkien zenbait 

balore helarazi eta gizartearengan barneratzeko ere erabiltzen dituzte. Kirol 

prentsaren kasuan, hau gizonen kirol ereduaren zabalkundean oinarritzen da, 

honek dituen interes ekonomikoak eta politikoak direla medio. Mass mediak gure 

jokabideak baldintzatzen dituzten agente sozialak dira, eta jokabide horien artean 

JF eta K praktika dago. Izan ere, komunikabide hauek balore jakin batzuk dituzten 

JF eta Kak indartzen dituzte, gizartea zenbait praktika jakin burutzera bideratuz.  

 

Honekin batera, aurretik aipatu ditugun baloreen transmisioan ere 

garrantzi handia dute komunikabideek; globalizazio ideologikoaren bila 

etengabe pausuak ematen ari dira. Uneoro garaileak zein diren adieraziz eta 

galtzaileak zapalduz, eta esplotatua den langile klaseari sinetsaraziz, asko lan 

eginez gero, noizbait, dirua pilatu eta esplotaziotik aterako direla. Egoeraren 

laburpen argiena datu batek ematen du, Espainiar estatuan 2014/2015 urteetan 

gehien irakurri zen egunkaria Marca kirol-egunkaria izan zen.  
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3.4. FUNTZIO ALIENATZAILEA: “OPIO DEL PUEBLO”: 

 

 Esan bezala gaur egungo kirol eredua munduko negoziorik handienetakoa 

da. Sor ditzakeen mozkin ikaragarriak direla eta, bertan inbertitzen da hainbat 

jatorritatik datorren kapitala (korporazio finantzarioetatik, komunikabideetatik, 

narkotrafikotik, gobernuetatko aska publikoetatik...). Beste ezer baino lehen, kirol-

eredu hau giza alienazio fenomeno bat da, bizitzaren merkantilismo fenomeno 

bat. Zein ondorio izan ditzake horrek? gizarte kritiko baten anulazioa eta 

biolentziaren espresio ezberdinak. 

 

Egungo kirol ereduak, bere erreprodukzio den heinean, era askotara 

laguntzen dio sistemari. Gauzak horrela, eredu honek zenbait funtzio betetzen 

ditu kapitalismoan: 

 

1. Ezarritako ordenaren zilegitasuna bermatzeko funtzioa du. Dena 

hobekuntzara bideratuta dago (errendimendu maximoa, errekorra), jendeak 

ezarritako sistema sozio-politikoa goratu dezan (funtzio apologetikoa). 

 

2. Ezarritako sistemaren egonkortasunari begira, ekarpenak egiten ditu: 

Jendea eta txapeldunen arteko zubi-lanak egitean, kirolak efektu despolitizadorea 

du. Kirolaririk onenak sistemako heroiak dira, langile klaseko zein burgesiako 

jendearen eredu. Beraz, kirolariak sortzen du promozio sozialaren ilusioa: behe 

klaseko zenbait puntara iristen dira eliteko kirolari bilakatuz. Klaseen arteko 

borroka ezkutatzeko arma ikaragarri indartsua da, eta efektu despolitizadore hau 

da gakoetako bat sistemaren estabilizazioari begira. 

Gainera, bloke ideologiko gisan bere egonkortasun propioaren bitartez bere 

aparatua garbitzen du. Hau, zenbait erritual protokolarioz osatzen da eta 

koherentzia eta kirol instituzioen batasuna mantentzeko balio du. 

 

 

3. Kirola koexistentzia logikoaren aplikazio praktikoa da, erregimen sozial 

ezberdineko estatuen arteko koexistentziarena. Kirolak ikusarazi nahi digu posible 

dela erregimen eta egoera sozial oso ezberdineko herrialdeak existitzea. Joko 

Olinpikoek dirauten artean badirudi gerrak gelditu egiten direla: gatazka oro 

gelditu egiten da munduko kirol ikuskizunik garrantzitsuenetako batek dirauen 

artean. Eta irudi hori ematen dute, adibidez, Joko Olinpikoek: olinpismoaren 

banderaren azpian, “bakean” eta “berdintasunean”, indarrak neurtzen 

dituzte mundu osoko herrialdeek. Badirudi kirolak lortzen duela zapaltzaileen eta 

zapalduen arteko anaitasun eta klase-kolaborazio oasia. 

 

4. Kirola lan industrial kapitalistarako lanerako indarraren prestakuntza gisa 

aurkezten da. 

Kirolak goiz txertatzen ditu organismoaren errendimendua eta 

produktibitatearen baloreak gaztetxoengan, eta makinaren printzipioen arabera 

funtzionarazten du gorputza. Hala, industrian aurki daitezkeen printzipio 
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berberak aurki ditzakegu (langile esplotazioan lagundu dezake). Bestalde, 

politikoki neutro azalduz gero, kirolak klaseen kolaborazioan laguntzen du. Izan 

ere, solaskideen (jendearen) arteko hizketaldi leiala ahalbidetzen du arbitro 

inpartzial baten (Estatuaren) bitartez. 

 

Aipatu dugu nola laguntzen dion sistemari gaur egungo JF eta K ereduak 

alde batetik, baina biolentziaren norabidetzeari dagokionez, beste zenbait 

kontzeptu zehaztu genitzake. Hasteko, gaur egungo kirol eredua gizartearen 

erreprodukzio gisa ikusi behar dugunez zentzu guztietan, gizartean eman den 

“zibilizazio-prozesua” kirolean ere eman dela kontuan hartu behar dugu.  

 

Zibilizazio prozesuak dioena zera da: indarkeria gizartearen garapenarekin 

ez da ezabatzen, itxuraldatu baizik. Lehen zilegi ziren hainbat indarkeria espresio 

(batez ere, aurrez aurrekoa; indarkeria matxista, kasu) gaur egun ez dira zilegi, 

baina indarkeria berbera zilegi da gure sisteman beste era batzuetan 

(ekonomikoan, estatus sozialean, etab.). Kirol munduan ere lehen onartzen zen 

indarkeria-mailarik ez da onartzen zelai barruan kirolik gehienetan (araudiak eta 

legeak dira horren determinatzaile), baina indarkeria horrek beste espresio mota 

batzuk hartu ditu, eta gaur egungo kirolaren inguruan dagoen biolentzia maila 

altua da oso. 

 

 Futbolaren munduan batez ere, eta baita Saskibaloi eta Eskubaloi inguruan 

ere, jarraitzaile sutsuen artean biolentzia oso presente dago, eta horren adibiderik 

garbienak Ingalaterrako, Europako ekialdeko eta Hego-Amerikako zenbait 

jarraitzaile dira. Sistema honek klaseen banaketa argi bat egiten du, “banaketa 

mailakatua” kontzeptua sortuz. Banaketa mailakatuaren arabera komunitate 

ororen ezaugarriak maila sozial bereko pertsonak, adin eta sexu berdinekoak dira, 

kaleko bandak osatuz. Ghetto horietan familiaren babesik ez dutenez, bizirauteko 

modua banda batean sartzea da. Horrelako kasuetan, langile klaseko estraturik 

baxuenetan elikatze-prozesuak ematen dira erlazio sozialen eremu zabalean 

jokabide agresiboa bultzatuz, batez ere, gizonen baitan. Borrokak pertsona hauei 

plazera sortzen die (euren inguruak hala sentitzen irakatsi dielako), borrokak 

ematen baitie beraien testuinguruko estatusa, prestigioa, tentsio emozionala eta 

izena. 

 

Hori dela-eta, sistema honek langile klasearen barruan zati handi bat 

alienatzea lortzen du, “lumpen proletariat”-a sortuz. Hau, inoiz klase 

kontzientzia lortuko ez duten behe-mailako kidez osatutako gizarte klasea da, 

ondorioz, baliorik gabekoak direnak borroka iraultzailerako. Estrategia honen 

bidez, kapitalismoak klase kontra-iraultzaile bat sortzen du, zeinentzat egungo 

sistema beharrezkoa den euren boterea mantentzeko. 

 

 Hala ere, argi utzi beharra dago biolentziaren espresioa (batez ere 

futbolean) ez dela klaseari hertsiki lotutako kontzeptua, nahiz eta herrialde 

askotan horrela gertatu. Lumpen proletariat honetaz aparte, kirolak zenbait 

tokitan bere egin duen testuinguruak talde faxista agresiboen sorrera ahalbidetu 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Gizarte_klase
https://eu.wikipedia.org/wiki/Iraultza
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du, biolentzia zilegi bihurtu den hainbat esparru sortuz. Ikusi besterik ez dira egin 

behar 2016ko gizonen Futboleko Eurokopan selekzio ezberdinetako jarraitzaileek 

burututako ekintzak. 

 

3.5. NATURAREKIKO HARREMANA: 

 

Argi dago naturak eta inguruneak gure arloarekiko lotura estua duela, 

praktika asko eta asko ingurune naturaletan praktikatzen baitira. Gainera, 

Jarduera fisikoa eta Kirola ingurune hauetan praktikatzeak espazioarekiko 

ziurgabetasun bat dakar, ziurgabetasun honek adimen espaziala garatzen 

lagunduko digu. 

 

Horrela, beharrezkoa deritzogu gaur egungo Jarduera Fisiko eta Kirolaren 

eta naturaren arteko erlazioa aztertzerako orduan, bi aztergai bereizteari: 

naturarekiko inpaktua eta naturak sortutako ziurgabetasuna. 

Gure arloko praktikek eragindako natur inpaktua aztertuz gero, gaur egun, 

Jarduera Fisiko eta Kirol praktika burutzeko natur inpaktu bat sortzea beharrezkoa 

denaren ideia barneratu da gizartean. Hau da, ingurune naturala zaintzearen 

garrantzia eta beharra bigarren plano batean geratu dira, eta ondorioz, praktika 

hauek burutzeko sortzen diren azpiegiturek ingurune naturalaren suntsitzea 

dakarte, eski pisten kasuan gertatzen den bezala adibidez.  

 

Ingurune naturalean gauzatzen diren praktika hauek turismorako eta 

jendea erakartzeko tresna baliagarri bilakatu dira, eta zenbait enpresa eta 

instituziok hori baliatzen dute etekin ekonomikoa lortzeko, horretarako 

ingurunean beharrezko egokitzapenak egiten dituztelarik. Horrela, etekin 

ekonomikoa helburu zentral bilakatzean, natura eta ingurunearen zaintza 

bigarren plano batera pasatzen dira. Gainera, praktika hauek eragindako 

kutsadura maila (akustikoa, atmosferikoa, geologikoa...), praktikak burutzean 

sorturiko zabor kopurua... gero eta handiagoak dira, ingurunearen mantenua 

gero eta gehiago oztopatuz.   

        

Gure iritziz, natura gure sostengu denez eta bizitzeko beharrezko 

baliabideak eskaintzen dizkigunez, beharrezkoa da naturarekin harreman 

koherente bat mantentzea, eta gaur egungo gizarteko naturarekiko errespetu eta 

harremanak ez du halakorik bermatzen. Kirolaren eta jarduera fisikoaren arloa ere 

horren erakusle da, eta horregatik, ezinbesteko deritzogu gure arloak dakarren 

ingurune naturalarekiko inpaktu hori ekiditea. Horregatik, ingurune naturalari eta 

bere zaintzari lehentasuna eman behar zaiola iritzita, praktika guztiak natur 

inpakturik eragin ez dezaten egokitu beharko lirateke. Beraz, natura bizitzeko 

ezinbestekoa dugunez, jarduera fisiko eta kirolaren arloak bere zaintza egokia 

bermatu behar du; are gehiago, ingurunearekin harreman koherente batean 

bizitzen irakatsi behar du. 

 

Ingurune natural honek dakarren ziurgabetasunari dagokionean, naturan 

jarduera fisikoa praktikatzen dugunean, ezinbestekoa da espazioaren irakurketa 
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bat egitea eta honek eskaintzen dizkigun aukera ezberdinen artean erabakiak 

hartzea praktika aurrera eraman ahal izateko. Horrela, inguruneko informazioa 

deskodifikatzeko behar honek adimen espazialaren garapena ahalbidetuko du. 

Baina gaur egun, jarduera fisikoa praktikatzeko espazioak guztiz kontrolatuak eta 

estandarizatuak egon daitezen bilatzen da, eta beraz, praktika eremu gisa 

polikiroldegiak, neurri estandarizatu eta mugatuko zelaiak… hautatzen dira. Hori 

gutxi balitz, ingurune naturalean praktikatzen diren jarduerak ere etxekotu egin 

dira, ziurgabetasuna desagerraraziz. Gorputz hezkuntzan ere saioak espazio ziur 

eta etxekotuetan gauzatzen dira, zeinetan ez den espazioaren irakurketarik 

eskatzen, eta espazio ziurgabean burututako praktikek ez dute tokirik gaur 

egungo heziketa eredu honetan. 

 

Guk aldiz uste dugu ingurune naturalean burutzen diren praktiken 

presentzia askoz handiagoa izan beharko litzatekeela, eta gorputz hezkuntzan ere 

garrantzi gehiago eman beharko litzaiekeela aipaturiko praktikei. Lehenik, aurrez 

aipatu bezala, natur jarduerak etxekotzeak gehienetan natur inpaktu kaltegarriak 

dakartzalako. Bigarrenik, natur jarduerak praktikatzeak aipaturiko adimen 

espaziala garatzea ahalbidetuko baitigute, eta honek norbanakoaren garapen 

integrala gauzatuko du, pertsona kritikoak sortzera bidean.  Eta, hirugarrenik eta 

bukatzeko, naturan bizi garen izaki bizidun garen heinean berau errespetatzea 

ezinbestekoa iruditzen baitzaigu. 
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4.      EREDU TEORIKOAREN OINARRIEN PROPOSAMENA 

 

Nolako kirol eta jarduera fisikoen eredua nahi dugun definitzea ez da 

ahuntzaren gauerdiko eztula. Eredu hau Kirol eta Jarduera Fisikoek (K eta JF) 

gizartean izan beharreko funtzioaren araberakoa izango da derrigorrean. Horrela 

bada eredu bat definitzera heltzeko, aurretik honek izan beharreko funtzioa 

planteatu beharko dugu. 

 

K eta JF-en funtsa praktika motorra da, ekintza alegia. Bizitzaren oinarria 

dugu ekintza eta beraz, ekintza ahalmena bizitzaren motor bezala uler dezakegu. 

Ekintza burutzeak berak gainera ez du berez helburua lortzea eragiten. Praktikan 

asmatu beharra dago helburuak lortzeko. Gure ideiak eta erabakiak praktikara 

eramateko ahalmenari Inteligentzia Motorra deitu dakioke. Hau izan daiteke gure 

ardatza: egoki pentsatzen eta pentsatutakoa praktikan burutzen irakatsiko duen 

tresna bat. 

 

Kapitalismo patriarkarraren aurrean bizitza bizitzaren erdigunean jarri 

behar dugula defendatzen dugu. Egun bizi dugun egoeratik urrun, pertsona 

guztien ongizatearen bidean tresna eraginkor bat izan behar da proposatuko 

dugun eredua. K eta JF-en alor zabalak frogatua duen potentzial eta 

eraginkortasunarekin, akats larria da hau gutxi batzuen interesak defendatuko 

dituen modu, joera eta antolaketetara mugatzea. Arraza, kultura, erlijio, 

pentsamolde, izaera, genero, sexualitate, gustu eta ohitura ezberdineko 

zazpiehun mila milioitik gora pertsonaren beharrei erantzuteko tresnak behar 

ditugu eta Jarduera Fisikoek eta Kirolek baldintzak dituzte marko zabal eta anitz 

hau asetzeko, borondate eta lanaz noski.  

 

Ereduaren eraikuntzan lagunduko gaituzten terminoak garatuko ditugu 

jarraian: 

 

4.1. ONGIZATEA eta BURUJABETZA: 

 

Beharrezkoa da lehen puntu hau garatzen hasi aurretik bere garrantzia 

azpimarratzea. Zergatik nahi ditugu Jarduera Fisikoak eta Kirolak praktikatu? Zein 

ekarpen egingo dizkigu arlo honek pertsonalki eta kolektiboki ahaldundu eta 

burujabe bihurtzearen bidean? Uste dugu galdera hauek egon behar direla eredu 

berri baten eraikuntzaren oinarrian. 

 

Zoriontsu izatea da gizakion helburu gorena bizitzan, gure ekintzen ipar 

horratza. Ongizate egoera da zoriontasunaren sentipena ahalbidetzen diguna. 

Zoriontasuna bere horretan sinbolo erromantiko bat bihurtzetik urrun, 

zoriontasun puruaren kontzeptu faltsutik urrun, ongizatea egoera objektibo bat 

dela uste dugu. Pertsona baten ongizatea ezaugarri zehatz batzuk dituen egoera 

konkretu batean emango dela alegia. Egoera hori pertsona burujabez osatutako 

herri burujabea izan behar da, norbanakoa eta kolektiboa orekan dauden egoera. 

Garrantzitsua deritzogu ohartzeak egungo bizi ereduaren egituraketaren gaineko 
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kontzientzia faltak (kapital banaketaren kontzientzia, klase kontzientzia, botere 

harremanen kontzientzia, patriarkatuaren funtzionamenduaren kontzientzia…) 

“ustezko ongizate” batean murgiltzera bultzatzen duela gehiengo zabal bat.  

 

Errealitatetik urruntzea litzateke bere buruaren jabe ez den pertsona bat 

(bere lan indarraren, sexualitatearen, rolen, harremanen, ikasketen… jabe ez 

dena) objektiboki zorioneko izan daitekeela baieztatzea. Sinesmenek (erlijio, 

mitologia... ezberdinak), emozio iragankorrek, gaisotasun gabeziek… ez dute 

ongizate egoera bat bermatzen, gaizki ez egotea ondo egotearekin 

nahastea baizik. Haatik, pertsonen ongizatearen bidean ekarpenak egitea izan 

behar da gure arloaren funtzioa, pertsona burujabeak heztea alegia. Argi dago 

eredu berri bat eraiki ezean, funtzio hau ez dutela beteko egun ditugun Jarduera 

Fisiko eta Kirol zabalduenek. 

 

Pertsona burujabe bat bere bizi proiektuan eragingo duten erabakiak 

hartzeko gai dena izango da, kolektiboan bizitzeko duen beharretik at inoren 

menpeko izango ez eta bere buruaren jabe izango dena. Beraz, ezinbestean 

gaitasun zehatz batzuk izan beharko dituena menpekotasunak ekiditeko. Osasun 

egoera orekatua fisiko zein psikologikoki, harremantzeko gaitasuna, sortzeko 

gaitasuna, izaera kritikoa… beharrezko gaitasunak direla uste dugu. Ahalmen 

konkretu hauei gure alorretik ekarpen zehatzak egin daitezkeela uste dugu. 

Adimen mota ezberdinen garapenean, ahalmen fisikoetan, norberaren izaeraren 

eraikuntzan eta harremantzeko gaitasunetan sakontzeko tresnak eskaintzen 

dizkigu Jarduera Fisikoen eta Kirolen esparruak besteak beste. Nola burutu 

daitekeen hau? Jarduera soziomotorretan ziurgabetasun sozialarekiko erabakiak 

hartzen ikasten, jarduera psikomotorretan norberaren gaitasunak ezagutzen, 

praktiken barne logikan norbere jokatzeko era definitzen, gaitasunak lortuaz 

konfiantzari ekarpenak eginez… Finean gure beharrak identifikatu eta hauen 

araberako egoera motorrak diseinatzen, ekarpen egokia burutzeko. 

Era berean, norbanakoen ongizatea lortzeko kolektiboaren ongizatea 

bermatua egon behar duela uste dugu, bestela desorekak eman eta batzuen 

aukerak zapaltzea ekarriko duelako. Praktika motor ezberdinen bidez balore 

kolektiboak sustatzen saiatuko gara, non banakoaren onura lortzeko taldearena 

lortu beharko den. 

 

Egun goi errendimenduan ere, kirolariaren erabakiak hartzeko gaitasuna 

babesten duten eredu gutxi batzuk aurki daitezke. Kirolariak inguruan izan ohi 

ditu aholkulari, zale eta sinismen ugari baina, inguruak helarazten duenaren 

aurrean, norberak azken erabakia hartzearen ideia da Kirolari Burujabearen 

kontzeptuak eskaintzen diguna. Adibidez pilota munduan aurki dezakegu. Uste 

dugu erabaki propioak hartzeak ongizateari egiten dion ekarpenaren fruitu dela 

kirolariaren errendimendua eta horregatik erabiltzen dela egun elitean. 

Ondoriozta dezakeguna da beraz, ongizateari ekarpena egiten diola erabakiak 

hartzen ikasteak, pertsonaren garapen integrala bultzatuz. 
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4.2. OSASUNA; FISIKOA eta PSIKIKOA 

 

Ez dago ongizaterik osasunik gabe. Norbere gorputzaren egoera fisikoa 

eta psikikoa faktore erabakigarriak dira zentzu horretan. Egoera fisikoari 

dagokionean, itxura estetikoan zentratzetik urrun, K eta JF-ak ezinbesteko tresna 

dira osasun maila egokia mantentzeko, norberaren potentzial osoa ahalik eta 

aktiboen mantenduz. Praktika motorrak gizakion gorputza aktibatzen du, eta bere 

gaitasunak mantendu eta zabaltzeaz gain, ondoren beharko den atsedena 

errazten du berreskurapen hobe bat bermatuz. Psikikoki berriz, norbere 

buruarengan konfiantza izateak, bizipen alai eta dibertigarriak edukitzeak, zure 

burua praktikara ohitzeak, jokoaren barne logikan zure estrategia propioak 

garatzeak… oreka emozionala bermatzen laguntzen du eta norbere buruaren 

ideia bat eraikitzen; izaera bat eraikitzen azken finean. Hainbat praktika egon 

litezke, ahalegin kognitibo handiagoa eskatuko duten jardueretatik, inteligentzia 

jolasak (Logika Erreakzio Jokoak) edo eremu ziurgabeetako praktikak (BTT 

adibidez), eskaera fisiko hutseko praktiketaraino (mailu jaurtiketa, besteak beste). 

 

Gure gorputza gara. Haatik, hau ezagutu eta ulertzea ezinbestekoa da 

bizitza orekatu bat nahi bada. Gure gorputzarekin eta gure gogoarekin dugun 

harremana eraikitzen ikasteko, erabilgarria suertatuko da K eta JF-en aniztasun 

zabala. Zentzu honetan, praktika psikomotorren eraginkortasuna azpimarra 

daiteke, soziomotorrak baztertu gabe. Norberaren ezagutza beharrezko prozesua 

da gizartearen ongizatearen bidean. Baita inguratzen gaituztenena ere. 

 

Zentzu honetan, osasun fisiko eta psikologikoa mantentzen eta hobetzen 

lagunduko digun K eta JF eredua garatu behar dugu, gure gorputzaren gaineko 

ezagutza sakontzen lagunduko diguna eta izaera bat eraikitzeko baliabideak 

emango dizkiguna. 

 

Bestalde, osasuna oreka bio-psiko-sozial gisa definitzen badugu 

(eztabaida handia egon liteke, OMSren definizioarekin ez luke bat egingo, baina 

uste dugu erabateko ongizatea ezinezkoa dela), osasuna mantentzeaz eta 

berreskuratzeaz arduratzen den alorra, teorian, medikuntza litzateke gaur egungo 

sisteman. Baina medikuntza sistemak eta sistemarentzat sortu du, negozio bat da, 

non enpresa farmazeutikoek eta beste zenbait enpresek aberastea beste 

helbururik ez duten. Honek dakarrena zera da, sistemak (sedentarismoa sustatuz 

eta bere zapalkuntzengatik, nazio, klase, genero) hainbat gaixotasunen sorrera 

ahalbidetzen duela gizartean, eta ondoren horri erantzuna emateko bi bide soilik 

erabiltzen ditu; tratamendu kirurgikoa eta tratamendu farmazeutikoak. Hau 

negozio hutsa dela ikusirik, JF eta Kren garrantzia aldarrikatu nahi genuke. 

 

Esaterako, 50 urtetik gorako emakume askok antsietatea eta depresioa 

pairatzen dituzte (bizitza osoa gutxienez emakume izateagatik zapalduta egon 

baitira, zer esanik ez klase eta nazio aldetik ere zapalduta egon badira), eta 

medikuek antsiolitikoak (benzodiazepinak) errezetatzen dizkiete, hauek lokartu 

eta haien sintomak baretzeko (Valium-a, esaterako). Beraz, sistemak gaixotasun 
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batzuk sortu eta horri erantzuteko sistema irauli edo aldatu beharrean soluzio ere 

ez den soluzioa saltzen die, diru-truk. Gauza bera gerta liteke sedentarismoa 

sustatu eta ondoren hipertentsioa (HTA) eta DM2 (bigarren motako diabetes 

mellitusa) sortzen direnean (lotura zuzena dago) medikazioak ematea. 

 

Guk JF eta Kren paper garrantzitsua aldarrikatu nahi genuke osasunaren 

prebentzioan, mantentzean eta errehabilitazioan.  

 

4.3. HARREMANAK 

 

Besteen beharra dugu, baita askatasunean bizitzeko beharra ere. Elkarrekin 

askatasunean bizitzen ikasi behar dugu beraz, eta hau praktikatik soilik ikas 

daitekeen zerbait da. Zentzu honetan, Kirol eta Jarduera Fisiko soziomotorrek 

askatasunean elkarbizitzen irakats diezaguketelakoan gaude. Hain zuzen, euskal 

kultura tradizionaleko baloreak kirol joko jolasen bidez ere transmititu izan direla 

ondorioztatu da. Elkarrekin kolaborazioan eta oposizioan aritzen ikasi behar dugu 

inoren ongizatea zalantzan jarriko ez den modu batean. Eta bakarrik eta elkarrekin 

gozatzen eta sufritzen ikasi behar dugu, guztien aukerak bermatuz eta indibiduo-

kolektibo harreman dialektikoaren mesedera. Hala ere, ezin dugu ahaztu praktika 

psikomotorrek izan dezaketen garrantzia gure garapenean eta ahalduntzean, 

praktika soziomotorrekin batera burutu beharreko praktikak izaki. Hau guzti hau 

ere kirol, joko, ariketa eta esperientzia motorretan murgilduz sakondu daitekeen 

zerbait dela uste dugu. Asko dugu eremu honetan eztabaidatzeko eta 

frogatzeko.. 

 

4.4. KOLEKTIBOA eta LEHIA 

 

Indibidualismoaren (berekoikeriaren) aurrean kolektibotasuna 

defendatzen dugu guztion aukera berdintasuna eta ongizatea bilatzen dituen 

funtzionatzeko modu edo perspektiba bezala.  Norberaren lanetik elikatzen den 

taldeak elikatzen duelako norbera. Proiekzio honetan ulertu dezakegu soilik lehia, 

egungo eredu zapaltzaile eta baztertzailea lurperatuz. Pertsona eta taldeen 

erritmoak eta errealitateak errespetatuko dituen lehia eraikitzaile eta inklusiboa 

da gizarte eraikuntza eraginkor baten giltzarria. Gure gaitasunak hobetzeko eta 

parte garen kolektiboa aberasteko tresna da lehiaketa, norbanako edo taldeen 

arteko oposizio egoera eraikitzaile eta adostua, bi aldeentzako interesekoa eta 

onuragarria beti. 

 

Praktika indibidualek gaitasun batzuk garatzen laguntzen digute, baina 

lehiaren berezitasuna besteak egiten duena irakurtzean datza. Batek egiten duen 

keinua besteak interpretatu behar du eta horren arabera jokatu, lanketa mental 

handia suposatzen duelarik. Gaitasun fisiko eta mental ezberdinak bilatzera 

bidean lehia beharrezko ikusten dugu, baina ez irabazle eta galtzaile bat nahi 

ditugulako, barne logikaren aldetik gure garapenari aipaturiko ekarpen handi hori 

egiten diolako baizik. 
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Beste era batera azalduz, argi utzi beharra dugu lehia oposizio-egoerak 

dituzten jardueren barne-logikaren parte den fenomeno gisa ikusten dugula, ez 

kanpo-logikan hartu duen esanahi moduan. Honekin esan nahi duguna guretzat 

lehia oposizio-egoera horretan ematen den dialektika hori dela, eta hori bere 

baitan ez dela negatiboa. Izan ere, bizitzako aspektu asko ikusten ditugu 

kontzeptu hori bere egin dezaketenak (mugimendua ere ezberdinak diren edo 

ezberdin eragiten duten bi edo korronte gehiagoren harremanean oinarritzen da) 

eta hori beharrezkoa da garapenean. Lehiarekin gauza bera gertatzen dela uste 

dugu: pertsonok gure garapenean jakin behar dugu lehia egoeretan 

harremantzen bi aldeen balizko garapen baterako, baina ezinbestekoa da lehia 

honen erabilpen eta irakurketa egokia egitea. Lehia egoera ezinbesteko ikusten 

dugu adimen soziomotorra garatzeko, beti ere kanpo logikan gaur egun ematen 

zaion esanahia baztertuz, oposizio egoeran dauden bi aldeentzat onuragarria 

izango delarik. Azken batean, garapenera bideratutako dialektika horretatik salto 

egiten badugu kanpo-logikaren eraginpean sartuko gara, eta gaur egun lehiak 

duen esanahia oso negatiboa denez (sistema kapitalistaren baloreen 

erreprodukzioa) erabat kutsakorra litzateke edozein proiektu eraikitzailetan. 

 

Planteamendu honek, “porrota”-ren kontzeptua gainditzea eta 

“garaipena”-ren kontzeptuaren kolektibizazioa dakar. Izan ere, horrelako 

praktika batean gaur egun batek irabazten du eta besteak galdu, eta ulerkera hori 

gabe ez du zentzurik gaur egungo lehiak. Gure ustez biek irabazten dute, biek 

lortzen dute ongizatea, biek ikasi dute zerbait lehia horren bidez, eta biek ikasiko 

dute hurrengoan ere. Inor ez da izango irabazle edo galtzaile, praktika horren 

bidez kolektiboak irabaziko du. Oinarrian lehia beraz ez dugu gaizki ikusten, honi 

ematen zaion esanahia da gakoa, eta gaur egungo sisteman soilik irabazleak nahi 

dituzte, galtzaileak gutxietsi eta edozeren gainetik irabazia jarririk, etengabeko 

zapalkuntza eta esplotazio baten bidez. 

 

4.5. AISIA 

     

“Aisiak ez gaitu askatzen. Are gehiago, alienatu egiten gaitu. Kontsumo-

gizarteak irtenbidea eman behar die bere produktuei eta aisiak, Kirol eta Jarduera 

Fisikoen alorra barne, merkatu aparta eskaintzen du. Lanorduetan ematen den 

esplotazio berbera ageri da ordu“libreetan”ere” (Grosjean, 1980). 

 

Baieztapen honetatik abiatuta, aisia eragiteko esparru garrantzitsu bat dela 

ulertzen dugu, aurretik aipatutako kontraesanak gainditzea izango delarik 

lehenengo pausoa. Gazte Mugimenduan oso ohikoak dira aisialdi eta kulturaren 

inguruko lan-talde eta eragileak. Besteak beste, hauetan JF eta Kirol eredu berri 

bat txertatzea izango da helburua, brurutzen ditugun praktikak gure diskurtso 

teorikora hurbiltzeko asmoarekin. Esan beharra dago egungo ezkerreko 

mugimendu politikoa oso urrun dagoela K eta JFen arloan ezkertiar izateaz.  

 

Ondo pasatuz ikas daitekeenaren uste sendoa dugu, eta veste aisialdi 

eredu bat posible dela, hezitzailea, parekidea, ahalduntzeko tresna… Asko ikasi 
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dezakegu hainbat jarduera praktikatuz eta, beraz, pertsonaren garapen 

integralaren bila aisia ikasi eta guregan zein besteengan eragiteko esparru gisa 

ulertu behar dugu. 

 

  

4.6. PAREKIDETASUNA  

 

Gure ereduaren helburua gizarte parekide bat lortzea da. Horretarako 

burututako praktikek, aldiz, ez dute zertan baldintza berdintasunetik abiatu, 

moldaketek eta indibidualizazioak paper garrantzitsua jokatuko dutelarik. 

Praktika ez parekideak ere, nahiz eta gizarte parekide bat izan helburu, 

estrategikoak izan litezke hainbat eratako zapalkuntzak azaleratu daitezen; baina 

garrantzitsua da zapalkuntzak azaleratzeko erabiliko ditugun praktika hauek non 

eta nola burutuko diren kontuan hartzea, arriskutsu bilakatu baitaitezke. 

 

Zenbait praktika aurrera eramateko kontuan hartuko beharko ditugu 

norbanakoaren era guztietako ezaugarriak, bere egoera, izaera, etab.  Hain zuzen, 

norbanakoaren beharrak ezberdinak izango dira faktore askoren arabera, 

hezkuntzaren arabera adibidez. Gizarte eraldaketarako tresnatzat ulertu nahi 

baldin baditugu K eta JFak norberaren egoerara egokituko diren baldintzez 

osatutako praktikak sortu beharko ditugu, zapalkuntza eta ezaugarri espezifikoak 

kontuan hartuta. Beraz, parekidetasun batera bidean baldintza ezberdintasunean 

oinarritutako praktikek paper garrantzitsua jokatuko lukete, zapalkuntzaren 

arabera eta egoeraren arabera jarduera egokituz. 

 

Iruditzen zaigu joko-egoera guztietan trebatu behar garela, eta nahiz eta 

hasiera batean joko egoera ezberdin horiek lortzeko markagailu baten beharra 

zegoela planteatzen genuen (baita motibazioa lortzeko ere), horretarako beste 

hainbat baliabide daude (desorekak, moldaketak...) eta markagailua ez zaigu 

premiazkoa iruditzen (are gehiago, gure ereduan ez luke tokirik izango), kanpo 

logika batera bideratuta baitago erabat. Markagailua norgehiagokak, praktika 

ezberdinak… kuantifikatzeko sortu da, kuantifikazioa beharrezkoa delako 

gainerako parte hartzaileekin konparazioak egiteko; une eta toki berean egon 

beharrik gabe.  

 

Gaur egun, lehiaren beharrak dena kuantifikatzera garamatza, esaterako, 

bertso-txapelketak, non kolaboraziozko jarduera soziomotor batetik (bertsolariek 

elkar lagundu behar dute ofiziotan bien onerako) puntuazio bat eta sailkapen bat 

ateratzen dugun. Guk ez dugu kuantifikatu behar horrekin bat egiten, eta gure 

ereduan kontraesankorra litzatekeela uste dugu. Motibazioari dagokionez, ez 

dugu uste markagailuak izan behar duenik horren eragile; motibazioak ez du 

kanpo logikatik etorri behar (garaipenaren esanahiak motibatuta jardutea, 

esaterako), baizik eta norberaren kontzientziatik: zertarako ari naiz burutzen kirol 

hau? Nire eta kolektiboaren garapenerako. Praktika bera izan behar da 

motibatzailea, barne logika izango da motibazio eta gogo hauek sustatuko 

dituena.  
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Garapenari lotuta, hasiera batean garapena jokoan aurkariari gailentzea 

izateari deitzen genion, baina garapenak ez du zertan bestea baino hobea izatea 

izan behar. Garapena ere bada jardueraren bidez kontzientzia sortu eta garapen 

integralago bat bilatzea, ez bakarrik fisikoa. Garapen emozionala oso puntu 

garrantzitsua izan liteke. 

 

 

4.7. ZAPALKUNTZA HIRUKOITZA  

 

Gure eredua eraikitzerako orduan egun Euskal Herrian pairatzen ditugun 

zapalkuntzak detektatzea derrigorrezkotzat jotzen dugu, hauek gaindituko dituen 

egoera bat eraiki behar badugu. Horretarako Zapalkuntza Hirukoitzaren eskema 

erabilgarria zaigulakoan gaude. 

 

Genero ikuspegia 

 

Egungo sistemari egiten diogun kritikatik abiatuta baiezta dezakegu 

Jarduera Fisikoen eta Kirolen esparruan ere Genero Zapalkuntza ematen dela. 

Hain zuzen, praktika motorrak proposatu eta burutzerako orduan erreproduzitzen 

ditugun balore, sailkapen eta estereotipoez ohartu beharra dugu. 

 

Generoa dugu egun jarduerak sailkatzeko irizpide nagusia. Batetik jarduera 

bera hautatzerako orduan, balleta edo errugbia egingo dugun, sokasaltoan edo 

zelai errean jolastuko garen. Eta bestetik, jarduera burutzerakoan dituzun kideak 

zehazterako orduan, kideak neskak edo mutilak diren. Hau da Genero 

Zapalkuntzak gure alorrean duen adierazpen garbienetakoa, eta hau dugu beraz 

eredu teorikoarekin gainditzeko erronka. 

Hain zuzen genero bereizketa arrazoitzeko erabiltzen den ideia bera da 

eztabaidagai izan behar duguna: Baldintza Berdintasuna. Beharrezkoa dugu 

baldintza berdintasuna jarduera motorren ezaugarri unibertsal modura guk hauei 

atxikitzen dizkiogun helburuak lortzeko? Helburua pertsonaren garapena izanda 

eta norberaren ezberdintasunetatik behar konkretu ezberdinak ditugula jakinda, 

zentzuzkoa deritzogu jarduera motorrek partaide bakoitzari egiten dioten 

eskaera hauen beharrei egokituak izatea. Eta baldintza berdintasunean interesa 

dugula ondorioztatuta ere, Genero bereizketak zein punturaino bermatzen du 

hau? Jarduera mistoen proposamenak eztabaida oparoak eman ditzakeelakoan 

gaude. 

 

Klase ikuspegia 

 

Emandako hausnarketak egungo K eta JFen kritikari eskaini diogun 

puntuan daude barnebilduta. Hala ere, Ameturismoaren eta Profesionalismoaren 

eztabaida historikotik aurrera begira jarrera argiak atera daitezkeelakoan gaude. 
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Nazio ikuspegia 

 

Nazio zapalkuntza aztertzerako orduan ohartu behar dugu Jarduera 

Fisikoek eta Kirolek euskaldun izaten ere irakasten digutela, kultur transmisioan 

bere papera dutela alegia. Pertsonekin, inguruarekin eta norbere buruarekin 

modu berezi batean harremantzen ikasten da, kulturalki bakarra den eran. 

Adibidez, joko jolasen bidez edo gure herriaren iraganean burutzen ziren praktika 

batzuetan oinarritzen diren jardueren bidez, hots herri kirolak. Gure lana da euskal 

kulturatik datozkigun ohitura eta baloreak aztertu, eraiki nahi dugun bizi ereduari 

ekarpenak egingo dizkiotenak hautatu eta hauen transmisioan erabilgarri izango 

ditugun jarduera motorrak identifikatzea. 

 

Bestalde, ESAITen eta euskal selekzioaren inguruan dugun jarrera ez dugu 

erabat argi (gai hau jorratzean hainbat kontraesan agertzen zaizkigu). Izan ere, 

gure oinarrietatik oso urruti dago selekzio bat, “onenen” (zein irizpideren 

arabera) aukeraketa bat garaipenaren bila joateko, jarduera esklusiboa erabat. 

Hala ere, kontziente gara gure nazioaren egoera zapalkuntza egoera bat dela, eta 

euskal selekzioa potentzial handiko tresna izan litekeela uste dugu gure nazioa 

mundu osoan zehar zabaltzeko. Hortaz, euskal selekzioaren oinarria konpartitu ez 

arren, estrategikoki euskal selekzioa defendatuko genuke gure nazio proiektua 

aurrera eramateko tresna eraginkorra izan daitekeelako. Nahiz eta nazio burujabe 

horretan, gure eraikuntza teorikoarekin koherentzia mantenduaz, selekzioak ez 

luken tokirik izango, nazio burujabe honen lorpenaren bidean baliagarria izan 

daitekeen tresna bat da, euskal nazioaren zapalkuntza mundura zabaltzeko eta 

burujabetzaren aldarria entzunarazteko. Puntu honetan garrantzitsua deritzogu 

uneoro presente izatea gure bidea burutzeko tresnak gure helburuarekiko ahalik 

eta koherenteenak izatea komeni zaigula, hau da, ez dadila taktika estrategiatik 

urrundu. Ez litzateke zentzuduna era berean, gure eztabaidaren edukiak 

jendarteratu gabe euskal herritar askoren ilusio den selekzioaren kontra jartzea, 

emozioek askotan arrazoiari bidea ixten diotela jakitun. 
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5.     ERAIKUNTZARA SALTO 

 

Egun gure arloak bizi duen egoera aztertzen eztabaida sakonak izan 

baditugu eta eredu teoriko berri baten bidean oinarriak jartzeko hamaika 

buruhauste izan baditugu ez da gutxiagorako izango eraikuntzara nola pasa 

asmatzea. Era berean uste dugu hausnarketen bilakaerak ez duela praktikara salto 

egitea mugatu behar eta eredu teorikoaren eraikuntza jarduera praktikoekin 

batera garatzea komeni den zerbait dela, hauen elkarrelikatzeagatik. Hala ere, 

azpimarratu beharra dago, ildo honen berritasunaren aurrean, oinarri teoriko 

zurrun eta egonkor ezak pausu praktikoak ematea zailtzen duela. Erronka polita 

dugu aurrean! 

 

Ez da lan erraza izango gizartean hain errotua dagoen eredu bat praktikoki 

zalantzan jartzea (finean sistemaren balore eta ohiturak zalantzan jartzea). Hain 

zuzen praktikara salto egitean proposatzen dugun lehen urratsa arlo honen 

inguruko eztabaida kritikoa sozializatzea da, gizarteratzea alegia. Hain zuzen gure 

jarduna ulertua izan dadin gure irakurketak komunikatu behar ditugu. Era berean 

honek ekarpen berriak jasotzeko ateak irekiko dizkigu. Horretarako hartzaile ona 

aukeratzeari ezinbesteko lana deritzogu. Uste dugu lehen hartzaile estrategikoa 

gazteria militantea izan behar dela hausnarketak aurrera eramateko ohitura 

garatuago bat duelako beste sektore batzuek baino. Honek ildoari indarra 

emango diolakoan gaude mezuan sakondu eta hau zabaltzerako orduan. Espero 

dugu bestalde gazte militante askok kirolaren eta jarduera fisikoaren kontra duten 

jarrera mahai gainean jartzeko eztabaida zabalduko dela. Arlo honek berez duen 

potentziala ez dadila nahasi kirol eta jarduera fisiko kapitalisten eredu 

bereiziarekin eta eman diezaiogun beste bizi eredu batera bidean egin ditzakeen 

ekarpenen araberako garrantzia. 

 

Txosten honetan aurkezten diren ideiak gazte zehatz batzuen 

errealitatearen ikuspegitik burututako eztabaiden ondorio direnez, ohartzen gara 

eremu eta izaera ezberdineko pertsonen ekarpenak ezinbestekoak direla 

hausnarketa hau sakontzera bidean. Esan bezala, eztabaida dibulgatzearen 

intentzioa jendearen inplikazioa ahalbidetuko duten markoak sortzea da, maila 

lokalean ahal dela. Problematika zehatzei erantzungo dieten hausnarketa taldeak 

sortzea pauso handia litzateke, Herri Mugimenduaren mesedera subjektu eta 

kolektiboaren burujabetzaren arloan, inklusibitatearen arloan, genero bereizketa 

arloan, ongizatearen arloan eta beste arlo askotan ekarpen zehatzak egiteko 

tresnak sortzeko. 

 

Eraikuntzari begira jarraiki, eztabaida sozializatu eta marko ireki berriak 

sortzeko asmoaz gain, Gazte Mugimenduan zehazki eta Herri Mugimenduan 

orokorrean burutu ohi diren jarduera batzuk birpentsatu eta aldatzea komeni dela 

uste dugu. Hain zuzen, herrietan elkar harremantzeko aitzakiaz oso orokortuta 

dauden Gazte Olinpiaden kasuan adibidez, ez dugu aztertu tresna honek zehazki 

zein harreman mota eragiten dituen. Hauek aurretik aztertu dugun lehia 

ulerkeran, genero/ rol bereizketan eta errendimenduaren ulerkeran oinarritzen 
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diren momentutik balore hauek erreproduzitzen ari gara gazte errealitatean. 

Aurrera begira proposamen zehatz bat izan daiteke harreman, ezagutza eta aisi 

jarduerak antolatzeko gida bat egitea. Tresna baliagarria litzateke Herri 

Mugimenduarentzako eta era berean eredu kapitalistarekin kontraesanean 

sartuko litzatekeen praktika bat eragiteko aukera sortuko genuke, lehenengo 

honen eraldaketaren bidean. 

 

Borroka esparru hau indartzen lagunduko luke bestalde, egungo Kirol eta 

Jarduera Fisikoen eredua eraiki eta mantentzeko interesa duten instituzio, 

enpresa, norbanako eta proiektuak markatzea, hauei zilegitasuna kentzen joateari 

begira eta batez ere hausnarketa eragiteko pizgarri moduan. Markatu beharreko 

hauek zehazki zeintzuk diren eman beharreko eztabaida dugu oraindik. 
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6. GEHIGARRIA 

 

RUNNING-aren fenomenoa Espainiar estatuan. 

 

Espainiar estatuan urtean 300 milioi euro mugitzen ditu “running”-aren 

inguruko industriak. Izan ere, gutxienez astean behin 2 milioi t'erdi espainiarrek 

egiten dute lasterka. 2009 eta 2013aren artean zapatillen salmenta bikoiztu egin 

da, nahiz eta denbora tarte horretan %20 igo den hauen prezioa, batez beste. 

 

 

'Jogging', 'footing', 'running'… urteen poderioz praktika izenez nola joan 

den aldatzen ikusi dugu, eta izenez aldatzen joan den moduan, zentzuz ere 

aldatzen joan da. Azken kontzeptu hau moda bilakatu da gure gizartean, eta 

praktika hutsetik harago doan diskurtso publiko baten zama darama gainean. 

“Running-a” gizarte estatubatuarrean sortu zen, ustez klase ertain 

sedentarioak forman jartzeko asmoz. 

 

 

“Running-aren” atzean dauden ideiak autolaguntza eta enpresa-

ekintzailetasunaren inguruko liburuetan daudenen antzekoak dira. Norberaren 

superazioari eta konsistentziari garrantzia berezia jartzen zaio, baina beti ere 

norberaren produktibitarera, lehiakortasunera eta indibidualtasunera bideratuta. 

Diskurtso honek oso ondo konektatzen du noizbait klase ertainera heltzeko 

esperantza duten masa handiekin. 

 

Beraz, esan genezake kontzeptu honek lehenik norbanakoen interesei men 

egiten diela, baina kontzeptuaren inguruan sortutako diskurtsoak klase 

dominatzaileari laguntzen dio kapitalismo garaikidearen ideologia zabaltzen: 

muturreko insibidualismora bideratutako eta talde-lanekiko ezin ikusia duen 

ideologia. Bestalde, “Running-a” ondo ikusita dago, eta horregatik da ohikoa 

zenbait politikari kanpainan lasterka ikustea. 

 

 

Bigarren mundu gerrara arte langileak egitura sozialistetara eta 

komunistetara bideratzeko langile-mugimendu indartsua zegoen, kirola tresna 

moduan erabiltzen zuena. Anarkistek kirol lehiakorretatik ihes egin zuten 

burgestzat hartu baitzituzten, eta gimnasiara jotzea erabaki zuten. Langileek 

denborarekin zenbait eskubide lortu ostean, masa gizartea sortzen da. Denbora 

libre eta diru gehiago izatearen ondorioz, espazio publikoak merkantilizatzen dira 

era masibo batean, konkista eremu izandakoa kapitalismoaren aukera berri 

bilakatuz. Gauza bera gertatzen da kirolaren zabalkundearekin. 

 

Bukatzeko, aipatu beharra daukagu nola “running”-aren garapena 

“Nike” multinazionalaren garapenarekin batera gertatu den paraleloki. Honek, 

neurri batean, kirolaren muturreko merkaturatzea islatzen digu. 
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*”Contra el running. Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial”  
(Piedra Papel Libros, 2016) 
 
 

 

 

 

 
 


