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Literaturaren eta
futbolaren arteko
lotura, liburu batean

LITERATURA bEgungo Euskal

Literatura eta Futbola liburua

plazaratu dute Mari Mar Boillos

EHUko irakasle eta ikertzaileak

eta Jon Kortazar literatura kate-

dradunak. Literatura eta futbola

bi errealitate osagarri bezala aur-

kezten ditu lanak, eta hainbat

egileren obrak biltzen ditu. 
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Olatz Enzunza MallonaLeioa

Euskal Herriko Unibertsitateko ira-
kaslea, literatura ikerlaria eta kate-
draduna da Jon Kortazar (Munda-
ka, Bizkaia, 1955). Oraingo hone-
tan,Egungo Euskal Literatura eta
Futbola liburua kaleratu du, Mari
Mar Boillosekin batera. Literatura
eta futbola «elkarren osagarri» di-
rela erakutsi nahi dute liburuaren
bitartez. Lana duela egun batzuk
argitaratu badute ere, bi irakasleek
bigarren zati bat egiteko asmoa
dute.
Orokorrean, literatura eta futbola

bi errealitate kontrajarri direla

esan ohi da, baina nola dira osaga-

rri bi diziplinak?

Literatura jolasarekin lotu izan
bada ere, idazleak, pixkanaka, be-
raien zaletasunak adierazten hasi
dira, eta beraien lana futbolarekin
lotu izan dute. Batzuetan, bi dizipli-
nak banatuta agertu izan dira, bai-
na, beste kasu batzuetan, futbola
gai literario gisa hartu denez, horri
buruz idatzi da. Hala ere, egia da
futbola ez dela gai nagusi eta baka-
rra izaten, baina esan daiteke urrats
bat egin dela banatuta egotetik lo-
tuta egotera.
Zergatik da garrantzitsua bi dizi-

plinak batzea?

Alde batetik, futbola gure gizartean
oso presente dagoen kirol bat dela-
ko, eta asko hitz egiten delako horri
buruz, eta, beste alde batetik, be-
rriz, futbolaren gaia euskal literatu-
ran nola lantzen den aztertu nahi
izan dugulako. Azken finean, gure-
tzatgarrantzitsuada, irakurketain-
teresgarriak sortu ditzakeelako.
Zer lortu nahi duzue liburuaren bi-

tartez?

Hasteko, biok gara futbolzaleak,
nahiz eta bati ikustea gehiago atse-
gin eta besteak lagunarteko kirol
praktika maiteago izan. Hortaz,
gure asmoa zera da, euskal literatu-
ran futbolaren gaia nola landu den
ikustea. Liburua hiru zatitan bana-

tu dugu: lehen atalean, ikerketa
aurkezten da; bigarrenean, didakti-
ka lantzen da, testuak irakasleen-
tzat nola eman; azkenik, hirugarre-
nean, sorkuntzari bide ematen zaio.
Zer testu bildu dituzue liburuan?

Zer idazlerenak?

Besteak beste, liburuan, Ana Meri-
noren –2020ko Nadal saria irabazi
du–, Karmele Jaioren –2020ko Eus-
kadi Saria irabazi du– eta Manuel
Rivas idazle ezagunaren lanak bildu
ditugu. Hala ere, horiez gainera,
beste zenbait idazle ere agertzen
dira.

Askotan galdetuko zizueten, bai-

na ba al dago futbolari buruzko

euskal literaturarik?

Zalantzarik gabe, bai. Guk liburu
honetan nobelak, antzerkiak eta zi-
nemara eramandako nobelak az-
tertu ditugu batez ere, baina, horiez
gainera, askoz gehiago daude: saia-
kerak, kronikak, komikiak, auto-
biografiak...
Jende gutxik esperoko du Gabriel

Arestiren poemetan futbola aipa-

tzea, baina idatzi zuen futbolaz,

ezta?

Bai, noski. Frankismo garaian, esate

baterako, futbola herria lokartzeko
tresna gisa erabiltzen zen. Hortaz,
intelektualek, adibidez Gabriel
Arestik, futbolaren aurka egiten zu-
ten. Azken batean, frankismoak
horri esker lortu zuen futbola pro-
paganda gisa erabiltzea. Futbolaren
aurka egiten bazuten ere, gai hori
landu egiten zen, eta bi diziplinak
batzen ziren.
Gaur egun, literatura munduan

kasu egiten al zaio futbolari? Idaz-

ten al da futbolari buruz literatu-

ran?

Ziurrenik ez da zentro-zentroan da-
goen gai bat; hau da, gehiago dago
gure bizitzan literaturaren aldeetan
baino. Izan ere, egia da futbolaz
idazten denean beste zerbaiti buruz
ere idazten dela: futbolaz eta politi-
kaz, futbolaz eta emakumearen
berdintasunaz... Hortaz, beharba-
da, ezkutuan dagoen gai bat da.
Hala ere, horrek ez du esan nahi az-
tertu behar ez denik. Liburu honi
esker, hori da lortu nahi dena: fut-
bolaren eta literaturaren gaia denen
aurrean eta denen begi bistan jar-
tzea.
Egia al da literaturazaleek futbola

arbuiatzen dutela, eta alderan-

tziz?

Gu elkarren arteko zubiak eraiki-
tzen saiatu gara, eta, aldi berean, el-
karren arteko arbuioak kentzen.
Horretarako, Jorge Valdano futbol
jokalari eta entrenatzaile ohiaren
testu bat sartu dugu liburuan, eta fi-
losofia horretan mugitu gara:
«Futbolzalea bazara, has zaitez ira-
kurtzen, eta literaturazalea bazara,
ez pentsatu baloia objektu oker bat
denik». Era horretan, futbolzalea
literaturazale bihurtu nahi dugu,
eta literaturazaleei futbolaz duten
arbuioa kentzen saiatu gara.
Zer egin daiteke topiko horiek

hausteko, bien arteko hesi hori

hausteko?

Nire ustez, literaturan sozializazioa
egin beharko litzateke futbolari bu-
ruzko literatura zabaltzeko, eta, aldi
berean, futbolari buruzko literatu-
raren sozializazioa ere egin beharko
litzateke.

«Literaturaren eta
futbolaren gaia begi
bistan jarri nahi dugu»
Jon Kortazar  b  Irakaslea

Futbola eta literatura elkarren aurkako bi mundu direla uste izaten den
arren, elkarrekin bizi direla ondorioztatu du Kortazarrek, Mari Mar
Boillosekin ondu duen ‘Egungo Euskal Literatura eta Futbola’ lanean.

MONIKA DEL VALLE / FOKU

LOTSABAKO

Futbol talde bat?

Asteazkenero nire

lagunekin osatzen

dudan taldea.

Futbol jokalari

bat? Piru Gainza.

Liburu bat? Futbo-

larekin lotuta, El se-

creto de tus ojos.

Idazle bat? Ezinez-

koa da bat aukera-

tzea; asko ditut.

s
ATZEKOZ AURRERA
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Literaturaren eta

futbolaren arteko

loturak aztertu dituzte

Mari Mar Boillos eta

Jon Kortazarrek.

Mal RAMIREZ  FOKU
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Ibai AZPARREN

ERREPORTAJEA

Literaturaren eta

futbolaren arteko

loturak aztertu dituzte

Mari Mar Boillos eta

Jon Kortazarrek.

Marisol RAMIREZ | FOKU

bezalako idazle ezagunen lanak biltzen ditu.
«Corpusa, ikerketa, osatu genuenean, hasie-
ra batean aurreikusi genuen txikia izango
zela, baina, espero baina handiagoa izan
da», azaldu du Boillosek. Beraz, badira bai li-
teratura eta futbola uztartu duten obrak.
Baina, Euskal Herrira mugatuz, ba al du tra-
diziorik euskal futbolari eta euskal futbol
taldeei eskainitako literaturak? Kortazarren
ustez, «hori neurtu egin beharko genuke».
Idazleak dio badagoela literatura bat kroni-
karekin lotutakoa, kazetaritza kronikarekin
zehazki. Gogoan ditu Lauaxetak kazetari gi-
sa egindako Athleticen partiduen kronikak,
edota Gabriel Arestik Bilboko futbol taldea
masen opio gisa aipatzen duen poema. 

Fikziozko literatura ez zaio iruditzen hain
indartsu izan denik, ordea. Juan Mari Iri-
goien idazlea aipatu du Kortazarrek, fikzio-
tik esploratzen dituelako kirolaren mundu-
tik eratortzen diren grinak bere eleberrietan.

ra futbolzaleak, baina ikuspegi ezberdineta-
tik. «Nik askotan esaten dut futbolzalea nai-
zela, baina, egia esan, Athleticen zalea naiz»,
azaldu du Boillosek. Pentsa, Athleticeko Pe-
ñen Elkarteko idazkaria da ikerlaria. Korta-
zarrek, ordea, lagunarteko kirol praktika du 
maiteago, Boillosekin Athleticekiko pasioa
partekatzen duen arren: «Ni okerragoa naiz,
Athletic irabazten ikustea gustatzen zait ba-
karrik!». Biek maite dute futbola eta bien-
tzat «plazera» izan da gehien gustatzen
zaien hori lanera ekartzea. 

Pasio horretatik jaio da hiru zatitan bana-
tu duten liburua. Lehen atalean, “Ikerketa”
aurkeztu dute editoreek. Bigarrenean, “Di-
daktika”, hau da, futbolari buruzko testuak
irakaskuntzan nola eman. Eta hirugarrene-
an, irakurlearen gozagarri, “Sorkuntza” lan-
du dute. Azken atal horrek, besteak beste,
2020ko Euskadi Saria irabazi duen Karmele
Jaio, Pablo Garcia Casado eta Manuel RivasA

lbert Camus eta Mario
Benedetti atezainak
izan ziren gaztaroan.
Idazle uruguaitarrak
kolore urdin, gorri eta
zuridun kamiseta dara-
man Nacional de Mon-
tevideo Tricolor futbol

talde ezagunaren kronikak idatzi zituen hi-
riburuko egunkari batean. Futbolarekiko za-
letasuna Eduardo Galeano herrikidearekin
partekatu zuen. Hain zuzen ere, azken idazle
horren kontakizun ugarik askok kontrajarri-
tzat zituzten bi errealitate bateragarriak eta
osagarriak zirela frogatu zuten: futbola eta
literatura. Gaur arte, asko izan dira futbola-
ren gaia jorratu duten idazleak, besteak bes-
te, Julio Ramon Ribeyro, Roberto Fontana-
rrosa, Almudena Grandes edo Osvaldo
Sachieri. Beraien lumetatik futbolari eskai-
nitako lan laburrak eta ez hain laburrak ate-
ra dira, nahiz eta futbola gorroto duten idaz-
le famatuak ere badauden, Jorge Luis Borges
eta Guillermo Cabrera Infante kasu. Nola-
nahi ere, futbola idazle askoren gai zein az-
pigai izan da eleberri, ipuin eta poemetan.

Hori horrela izanik, Mari Mar Boillos Eus-
kal Herriko Unibertsitateko (EHU) Bilboko
Hezkuntza Fakultateko irakasle eta ikertzai-
leari eta Jon Kortazar EHUko Literatura kate-
dradunari arraroa egiten zaie futbola eta li-
teratura bi mundu kontrajarri ote diren
galdetzea bera ere. Ura eta olioa baino, edi-
tore gisa argitaratu  duten “Egungo euskal li-
teratura eta futbola'” liburuak  agerian uz-
ten du bi elementuok kafearen eta esnearen
antz handiagoa dutela. «Nik betidanik prak-
tikatu dut futbola eta betidanik irakurri dut
futbolari buruzko literatura», dio Kortaza-
rrek. Hala, futbolaren atzean den «dimen-
tsio literarioa» aztertzea izan da liburuaren
helburuetako bat, Boillosen esanetan. 

Euren bizi esperientziak izan zituzten biek
abiapuntu liburua osatzeko. Nola ez, biak di-

FUTBOLA ETA LITERATURA:

BI ERREALITATE «OSAGARRI» 
Hutsa

h
u

ts
a

h
u

tsa

h
u

tsaMari Mar Boillos eta Jon Kor-

tazarrek kaleratutako «Egun-

go euskal literatura eta futbo-

la» liburuak bi «errealitate

osagarri» bezala hartzen ditu

literatura eta futbola. Are, fut-

bolzalea literaturazalea izan

daitekeela frogatu dute obran,

ebidentzia ugarirekin.

•••
Ibai AZPARREN

ERREPORTAJEA

«EGUNGO EUSKAL LITERATURA ETA FUTBOLA» LIBURUA
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Bernardo Atxagaren eta Kirmen Uriberen la-

nak ere aipatu ditu; liburuan azaltzen den

bezala, biek ala biek «umoretik urrunduz»

lantzen baitute futbolaren gaia beraien “Gi-

zona bere bakardadean” eta “Elkarrekin es-

natzeko ordua” lanetan.

Futbolaren gaia landu duten emakumeak

askoz gutxiago dira, izan badiren arren, bes-

teak beste, lehen aipatutako Almudena

Grandes edota Aixa de la Cruz. Ildo horre-

tan, Boillosek uste du gero eta gehiago direla

futbolarekin lotura duten emakumeak: «San

Mamesen gero eta emakume gehiago ikus-

ten ditut, eta hori ere ikusten ari da literatu-

ran. Gure liburuan Karmele Jaioren lana sar-

tu dugu, eta horrekin ere adierazi nahi dugu

aldaketa bat ematen ari dela eta orain ema-

kumezkoen presentzia ere kontuan hartu

behar dugula».

Futbola, nazioa eta identitatea

Aresti, Atxaga eta Uribetik harago,  Kortaza-

rrek Ramiro Pinillaren “Aquella edad inolvi-

dable” eleberriaren azterketa egin du libu-

ruan. «Haurtzaroaren defentsa» den nobela

bezala definitu du, baina futbolari, nazioari

eta identitateari buruzko hausnarketak ere

badaude tartean. «Testu hori gazteleraz ida-

tzi nuen Suitzako unibertsitate batean aur-

kezteko. Kuriosoa izan zen, nire hitzaldiak

bildu zituelako aurrekoek esandako ondorio

guztiak; futbola haurtzaroaren ametsa da,

gurasoekin elkarrekin joatea, baina baita

identitatearen defentsa ere», nabarmendu

du. Kortazarren ustez, futbolak «arlo asko»

ditu; esaterako, badu «arlo afektibo bat ezin h
u
t
s
a

h
u
t
s
a

aztertzen dira. Futbolaz hitz egitea atsegin

zuten ikasleekin literatura ikastaroak pres-

tatu zituen Merinok, «baloiaren eta kirola-

ren ogitartekoan literatura eta zine onena»

sartuz. Horrela, bere saiakeran azaltzen du

ikasleen futbol begirada hori poeta handie-

kiko bere zaletasunarekin lotu zuela; Rafael

Albertiren “Oda a Platko” eta Gabriel Celaya-

ren “Contraoda del poeta de la Real Socie-

dad” poemak erabili izan ditu bere ikastaro-

etan, baita Gioconda Belliren poemak edo

Manuel Vazquez Montalbanen zutabeak ere. 

Boillosek, bere aldetik, literatura hizkun-

tza irakasteko tresna gisa erabil daitekeela

baieztatzen du bere saiakeran. Eta ez hori

bakarrik, futbola gai nagusitzat duten litera-

tura lanetatik abiatuta, euskara irakasteko

proposamen batzuk eskaini ditu ikerlariak:

«Uste dut literatura eta futbola ez direla

etsaiak. Orduan, hori didaktikara eramaten

badugu, ikasleek horrela ikusiko dute. Nire

artikuluan, Lehen Hezkuntzarako liburu ba-

tzuk aukeratzen ditut eta liburu horiek lan-

tzeko ariketa batzuk proposatzen ditut. Or-

duan, gure ikasleek liburu horiek irakurtzen

badituzte, ikusiko dute literatura eta futbola

batera lantzea posible dela». 

Karmele Jaiok bere kontakizunean plante-

atzen duen galderari erantzunez, futbolaren

pasioa literaturara eramatea posible dela us-

te dute Kortazarrek eta Boillosek. Azken ho-

rrek uste du futbolaren atzean mundu lite-

rario oso bat dagoela, eta horren eredu dela,

adibidez, Diego Armando Maradona. «Elebe-

rri bateko pertsonaia izan daiteke, osagai

guzti-guztiak ditu: haurtzaroaren ametsa,

nortasunarena, heroi eroriaren ideia...».

dena banandu, pasio modukoa»; badu iden-

titate marka bat eta bada ere «nazioaren de-

fentsa egiteko» modu bat. «Noski, badu arlo

merkantilista bat ere, diruarekin eta nego-

zioaren lotua eta liburu honetan hainbeste

aipatu ez duguna», gaineratu du. «Pinillaren

nobelan gertatzen zena zen horrelako ele-

mentuak oso ondo azalduta agertzen direla:

haurtzaroa, antifrankismoa, identitatea, arlo

horiek guztiak futbolean daude eta baita no-

bela horretan ere», azaldu du Kortazarrek.

Ikerketaren atalean, Yvette Sanchezek «li-

teraturako kirol-nitxoak» aztertu ditu eta

Aiora Sampedrok futbola eta literatura Eus-

kal Herrira gerturatu ditu. Nobeletatik hara-

go, antzerkiaren eta futbolaren arteko harre-

manak jorratu ditu Karlos del Olmok

“Pitxitxi jokoz kanpo” kapituluan. Jon Mar-

tin-Etxebestek idatzitako “Zangoak eta oi-

nak” pasartea ere aurki daiteke liburuan,

non futbola eta bertsolaritza bezalako bi

mundu hain ezberdinetan antzekotasunak

ere badaudela adierazten den. Miren Gaban-

txok Luis de Castresana “El otro árbol de

Guernica” eleberriaren azterketaren bitartez

“60ko hamarkadako frankismoa, Espainia

eta erbesteko umeen erabilera ideologikoa”

gaian murgildu da, eleberriaren izenburu

bera duen filma ere aztertuz. Jose Antonio

Morlesinek, berriz, liburu azaletan «futbol

iruditeriak eta euskal futbol taldeen norta-

sunak izandako presentzia» aztertu du.

Didaktikaren atalean, futbolaren erabilera

pedagogikoa aztertu dute Boillosek eta Ana

Merinok. Azken horrek egindako saiakeran,

Iowako Unibertsitateko irakasle zela aurkitu

zituen futbolaren baliabide pedagogikoak

h
u
t
s
a

«FITXAKETAK»

Luxuzko bi

«fitxaketa» egin

dituzte libururako:

2020ko Nadal Saria

irabazi duen Ana

Merino eta aurten

bertan Euskadi Saria

irabazi duen

Karmele Jaio.

MARADONA

Mari Mar

Boillosentzat,

«eleberri bateko

pertsonaia» izan

daiteke Maradona,

horretarako osagai

guztiak dituelako:

«haurtzaroaren

ametsa,

nortasunarena,

heroi eroriaren

ideia...».
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ERREPORTAJEA IBAI AZPARREN

Futbola eta literatura, bi

errealitate «osagarri»

Literatura eta futbola bi

«errealitate osagarri» gisa az-

tertu dituzte Mari Mar Boillos

eta Jon Kortazar EHUko iker-

lariek kaleratu duten “Egungo

euskal literatura eta futbola”

lanean. Bien artean lotura es-

tua dago eta biei arraroa egi-

ten zaie futbola eta literatura

kontrajarrita ote dauden gal-

detzea bera ere. Libururako

luxuzko “fitxaketak” egin di-

tuzte: 2020ko Nadal Saria ira-

bazi duen Ana Merino eta

aurten Euskadi Saria lortu

duen Karmele Jaio. >12-13
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Irudian, Jon Kortazar EHUko katedraduna eta Mari Mar Boillos EHUko irakasle eta ikertzailea. JUAN LAZKANO

Literatura eta futbola, 
elkarren betegarri
Futbolak euskal literaturari eman diona, eta emate horren zergatia aztertu eta 
bildu dute Boillosek eta Kortazarrek, kaleratu berri duten ikerketa liburuan

IZARO MENDIETA

BB
ATA bestearen osagarri iza-
teak ez du esan nahi batak 
bestea behar duenik, bere 
horretan balio ez duenik. 

Izan daitezke osagarri, bateragarri 
eta bakarkako bidean baliogarri. Bi 
errealitate, elkarren artean osagarri; 
futbola eta egungo euskal literatura 
dira Mari Bar Boillosen eta Jon Kor-
tazarren ustez, horien adibide argi.   
 
Egungo eta aurreko idazleen lume-
tatik atera dira futbolari eskainitako 
hitzak; esaterako, Bernardo Atxaga-
renak, Kirmen Uriberenak, Karme-
le Jaiorenak, Juan Mari Irigoienenak, 
Almudena Grandesenak, Raquel 
Anserosenak… Futbola gai nagusi 

bihurtu da idazle askoren orrietan, 
eleberri, ipuin, bertso, poema zein 
antzezlanetan. Eta hori da, hain 
zuzen ere, Boillosek eta Kortazarrek 
Egungo euskal literatura eta futbola 
liburuarekin bilatu dutena: “Futbo-
lak euskal literaturan duen presen-
tzia erakutsi nahi izan dugu, eta ere 
berean, azaldu nahi izan dugu osa-
garriak direla, ez daudela banatuta”. 
 
Futbola beste zerbaiten metafora bat 
da askotan, Kortazarren ustez. “Neu-
rri batean, gizarte baten metafora iza-
tera ailegatzen da: badira arrazoi 
soziologikoak, futbolak duen indar 
ekonomikoa eta merkantilista tar-
teko, baina, modu berean, futbola 

Suitzakoa Euskal Herrira ekartzeko 
nahia izan zuen orduan. Pentsatu eta 
ahalegindu egin ziren, Boillos eta 
bera. Udako ikastaro bat antolatu 
zuten, Yvette Sanchez bera ere gon-
bidatu zuten. Baina,  pandemiaren 
ondorioz, “ez zen giro”; saiatu arren, 
ez zuten jende nahikorik lortu. Bai-
na, behintzat, egin zuten jendeak hi-
tzaldi edo artikuluak idaztea. Eta, 
hala, irailetik abendura, liburua era-
tu zuten.  
 
Hiru ataletan banatu dute lana: 
Ikerketa, Didaktika eta Sorkuntza. 
Ikerketa akademikoa bildu dute 
lehenengoan;  eleberrietan, an-
tzerkian eta bertsolaritzan zein iru-
diterian (lanen azaletan) futbola-
ren agerpena aztertute dute, Ivette 
Sanchezen sarrera nagusi bat 
lagungarri hartuta. Horrekin bate-
ra sartu dituzte atal horretan, Kor-
tazarrek Suitzan emandako hitzaldi 
hura eta Luis de Castresanaren El 
otro árbol de Guernica, besteak bes-
te. Bigarren atalean (Didaktika)
ikerketa praktikara nola eraman 
daitekeen erakutsi dute. Horretara-
ko, Ana Merinoren lana hartu dute 
aintzat, batetik. Iowako (AEB) uni-
bertsitateko irakaslea da Merino, 
eta Kortazarrek dionez, “literatura 
idazten ikasteko programa oso trin-
ko bat du”. Futbolari buruzko lite-
ratura erabiltzen du bere irakas-
gaietan, “batez ere, ikasleen intere-
sa pizteko”. Merinorenarekin bate-
ra, Boillosen beraren lana ere jaso 
dute Egungo euskal literatura eta 
futbola liburuan. Ipuin bi hartu, eta 
eskoletan nola erabil daitezkeen 
azaltzen du, ipuin horiek lantzeko 
ariketa batzuk proposatuz.  
 
Hirugarren eta azken atala da 
sorkuntzarena. Kortazarrek gogora-
tzen duenez, ikerlariek beti dute 
oinarri bat, eta hori sorkuntzarena 
da. “Horrelako liburu akademikoe-
tan behar da sorkuntza sartu; behar 
da momentu batean adibideak 
eman”. Hala, Pablo Garcia Casado 
lagunaren ipuin batekin, Manuel 
Rivasek futbolari buruz idatzitako 
ipuinarekin eta Karmele Jaiok Athle-
tic Club Fundaziorako egindako 
ipuin batekin osatu dute azken zatia, 
besteak beste. 
 
Futbolak dituen ertz anitzak jaso 
dituzte aztertu duten literaturan, bai-
na ez dute euskaraz egin den litera-
tura guztia azaldu; batez ere, elebe-
rria, antzerkia eta bertsolaritza izan 
dituzte aztergai nagusi. Ipuinak, 
komikiak eta gainontzekoak, beste 
baterako utziko dituzte; izan ere, 
bigarren liburu bat egitera nola ani-
matu pentsatzen ari dira. “Datorren 
urtean, posible bada, beste ikastaro 
bat egingo dugu, bigarren ideia 
horrekin, lehenengoan aipatu ez 
diren genero eta emaitza horiek azal-
duz”. Eta bigarren lan horretan ez du 
zalantzarik Kortazarrek: sorkuntzak 
izango du bere tokia.

gure bizitzetan dagoenik ezin ukatu”. 
Pasioarekin, norberaren haurtzaroa-
rekin, gurasoen irakaskuntzarekin… 
lotura duela argi dauka EHUko Lite-
ratura katedradunak. Futbolari buruz 
hitz egiten denean, beste gauza 
garrantzitsu batzuei buruz hitz egi-
ten dela ulertzen du; alegia, identita-
teari buruz, fideltasunari buruz, mai-
tasunari buruz, nazioari buruz… 
 
Futbolak Boillosen eta Kortazarren 
bizitzetan ere badu zatitxo bat har-
tua. Biak ala biak futbol zaleak dira; 
futbola ikusi egiten du lehenak, eta 
jokatu, ordea, bigarrenak. Ikuspegi 
ezberdinetatik, baina biek gozatzen 
dute futbolaz.  

SUITZATIK EUSKAL HERRIRA Libu-
rua egitearen ideia 2016. urtetik 
dator. Suitzara joateko deitua izan 
zen Kortazar, St.Gallen unibertsita-
tean  egingo zuten kongresu batean 
parte hartzekotan. Kirola eta litera-
tura izango zuten hizpide, nahiz eta 
gehienbat, futbolaz aritu. Ramiro 
Pinillaren Aquella edad inolvidable 
eleberria ardatz hartuta, hitzaldia 
prestatu zuen Mundakako idazleak, 
Yvette Sanchezek antolatutako kon-
gresurako. Denetan, azken hitzaldia 
izan zen bizkaitarrarena, eta, nahi 
gabe, aldez aurreko hitzaldi guztien 
laburpen bat egin zuela ohartu zen; 
alegia, “nobela horretan zeudela jen-
de guztiak aipatutako zertzeladak”. 
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Irudian, Jon Kortazar EHUko katedraduna eta Mari Mar Boillos EHUko irakasle eta ikertzailea. JUAN LAZKANO

Literatura eta futbola, 
elkarren betegarri
Futbolak euskal literaturari eman diona, eta emate horren zergatia aztertu eta 
bildu dute Boillosek eta Kortazarrek, kaleratu berri duten ikerketa liburuan

IZARO MENDIETA

BB
ATA bestearen osagarri iza-
teak ez du esan nahi batak 
bestea behar duenik, bere 
horretan balio ez duenik. 

Izan daitezke osagarri, bateragarri 
eta bakarkako bidean baliogarri. Bi 
errealitate, elkarren artean osagarri; 
futbola eta egungo euskal literatura 
dira Mari Bar Boillosen eta Jon Kor-
tazarren ustez, horien adibide argi.   
 
Egungo eta aurreko idazleen lume-
tatik atera dira futbolari eskainitako 
hitzak; esaterako, Bernardo Atxaga-
renak, Kirmen Uriberenak, Karme-
le Jaiorenak, Juan Mari Irigoienenak, 
Almudena Grandesenak, Raquel 
Anserosenak… Futbola gai nagusi 

bihurtu da idazle askoren orrietan, 
eleberri, ipuin, bertso, poema zein 
antzezlanetan. Eta hori da, hain 
zuzen ere, Boillosek eta Kortazarrek 
Egungo euskal literatura eta futbola 
liburuarekin bilatu dutena: “Futbo-
lak euskal literaturan duen presen-
tzia erakutsi nahi izan dugu, eta ere 
berean, azaldu nahi izan dugu osa-
garriak direla, ez daudela banatuta”. 
 
Futbola beste zerbaiten metafora bat 
da askotan, Kortazarren ustez. “Neu-
rri batean, gizarte baten metafora iza-
tera ailegatzen da: badira arrazoi 
soziologikoak, futbolak duen indar 
ekonomikoa eta merkantilista tar-
teko, baina, modu berean, futbola 

Suitzakoa Euskal Herrira ekartzeko 
nahia izan zuen orduan. Pentsatu eta 
ahalegindu egin ziren, Boillos eta 
bera. Udako ikastaro bat antolatu 
zuten, Yvette Sanchez bera ere gon-
bidatu zuten. Baina,  pandemiaren 
ondorioz, “ez zen giro”; saiatu arren, 
ez zuten jende nahikorik lortu. Bai-
na, behintzat, egin zuten jendeak hi-
tzaldi edo artikuluak idaztea. Eta, 
hala, irailetik abendura, liburua era-
tu zuten.  
 
Hiru ataletan banatu dute lana: 
Ikerketa, Didaktika eta Sorkuntza. 
Ikerketa akademikoa bildu dute 
lehenengoan; eleberrietan, an-
tzerkian eta bertsolaritzan zein iru-
diterian (lanen azaletan) futbola-
ren agerpena aztertute dute, Ivette 
Sanchezen sarrera nagusi bat 
lagungarri hartuta. Horrekin bate-
ra sartu dituzte atal horretan, Kor-
tazarrek Suitzan emandako hitzaldi 
hura eta Luis de Castresanaren El
otro árbol de Guernica, besteak bes-
te. Bigarren atalean (Didaktika) 
ikerketa praktikara nola eraman 
daitekeen erakutsi dute. Horretara-
ko, Ana Merinoren lana hartu dute 
aintzat, batetik. Iowako (AEB) uni-
bertsitateko irakaslea da Merino, 
eta Kortazarrek dionez, “literatura 
idazten ikasteko programa oso trin-
ko bat du”. Futbolari buruzko lite-
ratura erabiltzen du bere irakas-
gaietan, “batez ere, ikasleen intere-
sa pizteko”. Merinorenarekin bate-
ra, Boillosen beraren lana ere jaso 
dute Egungo euskal literatura eta 
futbola liburuan. Ipuin bi hartu, eta 
eskoletan nola erabil daitezkeen 
azaltzen du, ipuin horiek lantzeko 
ariketa batzuk proposatuz.  
 
Hirugarren eta azken atala da 
sorkuntzarena. Kortazarrek gogora-
tzen duenez, ikerlariek beti dute 
oinarri bat, eta hori sorkuntzarena 
da. “Horrelako liburu akademikoe-
tan behar da sorkuntza sartu; behar 
da momentu batean adibideak 
eman”. Hala, Pablo Garcia Casado 
lagunaren ipuin batekin, Manuel 
Rivasek futbolari buruz idatzitako 
ipuinarekin eta Karmele Jaiok Athle-
tic Club Fundaziorako egindako 
ipuin batekin osatu dute azken zatia, 
besteak beste. 
 
Futbolak dituen ertz anitzak jaso 
dituzte aztertu duten literaturan, bai-
na ez dute euskaraz egin den litera-
tura guztia azaldu; batez ere, elebe-
rria, antzerkia eta bertsolaritza izan 
dituzte aztergai nagusi. Ipuinak, 
komikiak eta gainontzekoak, beste 
baterako utziko dituzte; izan ere, 
bigarren liburu bat egitera nola ani-
matu pentsatzen ari dira. “Datorren 
urtean, posible bada, beste ikastaro 
bat egingo dugu, bigarren ideia 
horrekin, lehenengoan aipatu ez 
diren genero eta emaitza horiek azal-
duz”. Eta bigarren lan horretan ez du 
zalantzarik Kortazarrek: sorkuntzak 
izango du bere tokia.

gure bizitzetan dagoenik ezin ukatu”. 
Pasioarekin, norberaren haurtzaroa-
rekin, gurasoen irakaskuntzarekin… 
lotura duela argi dauka EHUko Lite-
ratura katedradunak. Futbolari buruz 
hitz egiten denean, beste gauza 
garrantzitsu batzuei buruz hitz egi-
ten dela ulertzen du; alegia, identita-
teari buruz, fideltasunari buruz, mai-
tasunari buruz, nazioari buruz… 
 
Futbolak Boillosen eta Kortazarren 
bizitzetan ere badu zatitxo bat har-
tua. Biak ala biak futbol zaleak dira; 
futbola ikusi egiten du lehenak, eta 
jokatu, ordea, bigarrenak. Ikuspegi 
ezberdinetatik, baina biek gozatzen 
dute futbolaz.  

SUITZATIK EUSKAL HERRIRA Libu-
rua egitearen ideia 2016. urtetik 
dator. Suitzara joateko deitua izan 
zen Kortazar, St.Gallen unibertsita-
tean  egingo zuten kongresu batean 
parte hartzekotan. Kirola eta litera-
tura izango zuten hizpide, nahiz eta 
gehienbat, futbolaz aritu. Ramiro 
Pinillaren Aquella edad inolvidable 
eleberria ardatz hartuta, hitzaldia 
prestatu zuen Mundakako idazleak, 
Yvette Sanchezek antolatutako kon-
gresurako. Denetan, azken hitzaldia 
izan zen bizkaitarrarena, eta, nahi 
gabe, aldez aurreko hitzaldi guztien 
laburpen bat egin zuela ohartu zen; 
alegia, “nobela horretan zeudela jen-
de guztiak aipatutako zertzeladak”. 
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Irudian, Jon Kortazar EHUko katedraduna eta Mari Mar Boillos EHUko irakasle eta ikertzailea. JUAN LAZKANO

Literatura eta futbola, 
elkarren betegarri
Futbolak euskal literaturari eman diona, eta emate horren zergatia aztertu eta 
bildu dute Boillosek eta Kortazarrek, kaleratu berri duten ikerketa liburuan

IZARO MENDIETA

BB
ATA bestearen osagarri iza-
teak ez du esan nahi batak 
bestea behar duenik, bere 
horretan balio ez duenik. 

Izan daitezke osagarri, bateragarri 
eta bakarkako bidean baliogarri. Bi 
errealitate, elkarren artean osagarri; 
futbola eta egungo euskal literatura 
dira Mari Bar Boillosen eta Jon Kor-
tazarren ustez, horien adibide argi.   

Egungo eta aurreko idazleen lume-
tatik atera dira futbolari eskainitako 
hitzak; esaterako, Bernardo Atxaga-
renak, Kirmen Uriberenak, Karme-
le Jaiorenak, Juan Mari Irigoienenak, 
Almudena Grandesenak, Raquel 
Anserosenak… Futbola gai nagusi

bihurtu da idazle askoren orrietan, 
eleberri, ipuin, bertso, poema zein 
antzezlanetan. Eta hori da, hain 
zuzen ere, Boillosek eta Kortazarrek 
Egungo euskal literatura eta futbola 
liburuarekin bilatu dutena: “Futbo-
lak euskal literaturan duen presen-
tzia erakutsi nahi izan dugu, eta ere 
berean, azaldu nahi izan dugu osa-
garriak direla, ez daudela banatuta”. 

Futbola beste zerbaiten metafora bat 
da askotan, Kortazarren ustez. “Neu-
rri batean, gizarte baten metafora iza-
tera ailegatzen da: badira arrazoi 
soziologikoak, futbolak duen indar 
ekonomikoa eta merkantilista tar-
teko, baina, modu berean, futbola 

Suitzakoa Euskal Herrira ekartzeko 
nahia izan zuen orduan. Pentsatu eta 
ahalegindu egin ziren, Boillos eta 
bera. Udako ikastaro bat antolatu 
zuten, Yvette Sanchez bera ere gon-
bidatu zuten. Baina,  pandemiaren 
ondorioz, “ez zen giro”; saiatu arren, 
ez zuten jende nahikorik lortu. Bai-
na, behintzat, egin zuten jendeak hi-
tzaldi edo artikuluak idaztea. Eta, 
hala, irailetik abendura, liburua era-
tu zuten.  
 
Hiru ataletan banatu dute lana: 
Ikerketa, Didaktika eta Sorkuntza. 
Ikerketa akademikoa bildu dute 
lehenengoan;  eleberrietan, an-
tzerkian eta bertsolaritzan zein iru-
diterian (lanen azaletan) futbola-
ren agerpena aztertute dute, Ivette 
Sanchezen sarrera nagusi bat 
lagungarri hartuta. Horrekin bate-
ra sartu dituzte atal horretan, Kor-
tazarrek Suitzan emandako hitzaldi 
hura eta Luis de Castresanaren El 
otro árbol de Guernica, besteak bes-
te. Bigarren atalean (Didaktika) 
ikerketa praktikara nola eraman 
daitekeen erakutsi dute. Horretara-
ko, Ana Merinoren lana hartu dute 
aintzat, batetik. Iowako (AEB) uni-
bertsitateko irakaslea da Merino, 
eta Kortazarrek dionez, “literatura 
idazten ikasteko programa oso trin-
ko bat du”. Futbolari buruzko lite-
ratura erabiltzen du bere irakas-
gaietan, “batez ere, ikasleen intere-
sa pizteko”. Merinorenarekin bate-
ra, Boillosen beraren lana ere jaso 
dute Egungo euskal literatura eta 
futbola liburuan. Ipuin bi hartu, eta 
eskoletan nola erabil daitezkeen 
azaltzen du, ipuin horiek lantzeko 
ariketa batzuk proposatuz.  
 
Hirugarren eta azken atala da 
sorkuntzarena. Kortazarrek gogora-
tzen duenez, ikerlariek beti dute 
oinarri bat, eta hori sorkuntzarena 
da. “Horrelako liburu akademikoe-
tan behar da sorkuntza sartu; behar 
da momentu batean adibideak 
eman”. Hala, Pablo Garcia Casado 
lagunaren ipuin batekin, Manuel 
Rivasek futbolari buruz idatzitako 
ipuinarekin eta Karmele Jaiok Athle-
tic Club Fundaziorako egindako 
ipuin batekin osatu dute azken zatia, 
besteak beste. 
 
Futbolak dituen ertz anitzak jaso 
dituzte aztertu duten literaturan, bai-
na ez dute euskaraz egin den litera-
tura guztia azaldu; batez ere, elebe-
rria, antzerkia eta bertsolaritza izan 
dituzte aztergai nagusi. Ipuinak, 
komikiak eta gainontzekoak, beste 
baterako utziko dituzte; izan ere, 
bigarren liburu bat egitera nola ani-
matu pentsatzen ari dira. “Datorren
urtean, posible bada, beste ikastaro 
bat egingo dugu, bigarren ideia 
horrekin, lehenengoan aipatu ez 
diren genero eta emaitza horiek azal-
duz”. Eta bigarren lan horretan ez du 
zalantzarik Kortazarrek: sorkuntzak 
izango du bere tokia.

gure bizitzetan dagoenik ezin ukatu”. 
Pasioarekin, norberaren haurtzaroa-
rekin, gurasoen irakaskuntzarekin… 
lotura duela argi dauka EHUko Lite-
ratura katedradunak. Futbolari buruz 
hitz egiten denean, beste gauza 
garrantzitsu batzuei buruz hitz egi-
ten dela ulertzen du; alegia, identita-
teari buruz, fideltasunari buruz, mai-
tasunari buruz, nazioari buruz… 

Futbolak Boillosen eta Kortazarren 
bizitzetan ere badu zatitxo bat har-
tua. Biak ala biak futbol zaleak dira; 
futbola ikusi egiten du lehenak, eta 
jokatu, ordea, bigarrenak. Ikuspegi 
ezberdinetatik, baina biek gozatzen 
dute futbolaz.

SUITZATIK EUSKAL HERRIRA Libu-
rua egitearen ideia 2016. urtetik 
dator. Suitzara joateko deitua izan 
zen Kortazar, St.Gallen unibertsita-
tean  egingo zuten kongresu batean 
parte hartzekotan. Kirola eta litera-
tura izango zuten hizpide, nahiz eta 
gehienbat, futbolaz aritu. Ramiro 
Pinillaren Aquella edad inolvidable 
eleberria ardatz hartuta, hitzaldia 
prestatu zuen Mundakako idazleak,
Yvette Sanchezek antolatutako kon-
gresurako. Denetan, azken hitzaldia 
izan zen bizkaitarrarena, eta, nahi 
gabe, aldez aurreko hitzaldi guztien 
laburpen bat egin zuela ohartu zen; 
alegia, “nobela horretan zeudela jen-
de guztiak aipatutako zertzeladak”. 
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RADIO 

Fecha Titular/Medio

09/12/20 RADIO EUSKADI - KULTURA.ES - 13:52h - 00:01:55
#CULTURA. LITERATURA. SE HABLA SOBRE EL LIBRO ' EGUNGO EUSKAL LITERATURA ETA FUTBOLA' EL
TRABAJO DE MARI MAR BOILLOS Y JON KORTAZAR ABORDA LA LITERATURA Y EL FUTBOL COMO DOS
REALIDADES COMPLEMENTARIAS. DECLARACIONES DE CIUDADANOS ANONIMOS.  MENCION DE UPV.
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

09/12/20 EUSKADI IRRATIA - Kultur Leihoa- Audio (- 11: 48" - 8.10") "Egungo Euskal Literatura eta Futbola"    /    eitb.eus 16 1

09/12/20 Euskal literaturea eta futbola jorratu ditue liburu baten    /    bizkaie.biz 17 1

09/12/20 Literatura eta futbola  bi errealitate osagarri  gisa aztertu dituzte Mari Mar Boillosek eta Jon Kortazarrek    /    Europa Press 18 1

09/12/20 Presentado el libro ‘Egungo Euskal Literatura eta Futbola’    /    Universidad del País Vasco 19 1

09/12/20 ‘Egungo Euskal Literatura eta Futbola’ liburua aurkeztu da    /    Universidad del País Vasco 20 1

09/12/20 Literatura eta futbola «bi errealitate osagarri» gisa aztertu dituzte liburu batean    /    elcorreo.com 21 1

09/12/20 1 Dos profesores de la UPV/EHU publican 'Egungo Euskal Literatura eta Futbola' para unir fútbol y literatura 08/12/2020
tere ormazabal    /    Europa Press

22 1

10/12/20 "Egungo Euskal Literatura eta Futbola" liburua aurkeztu da    /    Garraioak-EJGV 23 1

12/12/20 Literatura eta futbola «bi errealitate osagarri» gisa aztertu dituzte    /    diariovasco.com 24 1

13/12/20 ONDA VASCA: "Egungo Euskal Literatura eta Futbola"    /    Onda Vasca 25 1

13/12/20 Kalean da  Egungo euskal literatura eta futbola  liburua    /    Deia 26 1

18/12/20 «Literaturaren eta futbolaren gaia begi bistan jarri nahi dugu»    /    Berria.eus 27 1

26/12/20 Futbola eta literatura, bi errealitate «osagarri»    /    Naiz.info 28 1

16/01/21 Literatura eta futbola, elkarren bategarri    /    Diario Álava 29 1

16/01/21 Literatura eta futbola, elkarren bategarri    /    Noticias de Gipuzkoa 30 1

16/01/21 Literatura eta futbola, elkarren bategarri    /    Noticias de Navarra 31 1

16/01/21 Literatura eta futbola, elkarren bategarri    /    Deia 32 1
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eitb.eus
https://www.eitb.tv/eu/irratia/euskadi-irratia/kultur-leihoa/7467867/7693215/kultur-leihoa-2020-12-09/

Mié,  9 de dic de 2020 00:00
Audiencia diaria: 193.484

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 812,63

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

EUSKADI IRRATIA - Kultur Leihoa- Audio (- 11: 48" - 8.10") "Egungo Euskal
Literatura eta Futbola"

Miércoles,  9 de diciembre de 2020

Egungo Euskal Literatura eta Futbola
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bizkaie.biz
https://bizkaie.biz/1607518509925

Mié,  9 de dic de 2020 00:00
Audiencia diaria: 1.142

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Euskal literaturea eta futbola jorratu ditue liburu baten

Miércoles,  9 de diciembre de 2020

Mari Mar Boillos eta Jon Kortazar dira lanaren egileak.
Sarritan guztiz kontrajarritako kontzeptutzat joten doguzan arren, Mari Mar Boillosek eta Jon Kortazarrek
aurkeztu barri daben liburuak...
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Europa Press
https://www.europapress.es/euskera/noticia-literatura-eta-futbola-bi-errealitate-osagarri-gisa-aztertu-dituzte-mari-mar-boillosek-eta-jon-
kortazarrek-20201209135004.html Mié,  9 de dic de 2020 14:17

Audiencia diaria: 261.393

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 1.176,26

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Literatura eta futbola  bi errealitate osagarri  gisa aztertu dituzte Mari Mar
Boillosek eta Jon Kortazarrek

Miércoles,  9 de diciembre de 2020

BILBO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) - Mari Mar Boillosek eta Jon Kortazarrek argitaratutako Egungo Euskal
Literatura eta Futbola liburua aurkeztu dute asteazken honetan, Bilboko Arkeologia museoan....
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Universidad del País Vasco
https://www.ehu.eus/es/-/presentado-el-libro-egungo-euskal-literatura-eta-futbola-?redirect=%2Fes%2Fcampusa%2Frss%2F-%2Fasset_publisher%
2FMICMqglnC3fZ%2Frss Mié,  9 de dic de 2020 14:18

Audiencia diaria: 136.980

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 657,50

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Presentado el libro ‘Egungo Euskal Literatura eta Futbola’

Miércoles,  9 de diciembre de 2020
Fecha de primera publicación: 09/12/2020
Los editores han presentado en rueda de
prensa el libro. Foto: Tere Ormazabal. UPV/
EHU. Esta mañana, en rueda de prensa
celebrada en el Arkeologi Museoa de...
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Universidad del País Vasco
https://www.ehu.eus/eu/-/-egungo-euskal-literatura-eta-futbola-liburua-aurkeztu-da?redirect=%2Feu%2Fcampusa%2Frss%2F-%2Fasset_publisher%
2FMICMqglnC3fZ%2Frss Mié,  9 de dic de 2020 14:19

Audiencia diaria: 136.980

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 657,50

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

‘Egungo Euskal Literatura eta Futbola’ liburua aurkeztu da

Miércoles,  9 de diciembre de 2020
Lehenengo argitaratze data: 2020/12/09
Liburuaren editoreek prentsaurrekoan aurkeztu
dute lana. Argazkia: Tere Ormazabal. UPV/
EHU. Gaur goizean, Bilboko Arkeologi
Museoan egin den prentsaurrekoan...
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elcorreo.com
https://www.elcorreo.com/zurekin/literatura-futbola-errealitate-20201208172321-nt.html

Mié,  9 de dic de 2020 18:30
Audiencia diaria: 254.097

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 1.143,43

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Literatura eta futbola «bi errealitate osagarri» gisa aztertu dituzte liburu batean

Miércoles,  9 de diciembre de 2020

Mari Mar Boillosek eta Jon Kortazarrek argitaratutako Egungo Euskal Literatura eta Futbola lana aurkeztu
dute asteazken honetan Bilboko Arkeologia museoan Mari Mar Boillosek eta Jon Kortazarrek...
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Europa Press
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3471398/

Mié,  9 de dic de 2020 19:08
Audiencia diaria: 261.393

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 1.176,26

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

1 Dos profesores de la UPV/EHU publican 'Egungo Euskal Literatura eta
Futbola' para unir fútbol y literatura 08/12/2020 tere ormazabal

Miércoles,  9 de diciembre de 2020

REMITIDA / HANDOUT por TERE ORMAZABAL Fecha: 08/12/2020. Fotografía remitida a medios de
comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la...
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Garraioak-EJGV
https://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus:443/contenidos/noticia/2020121008135710/eu_def/index.shtml

Jue, 10 de dic de 2020 08:45
Audiencia diaria: 143.351

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 1.075,13

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

"Egungo Euskal Literatura eta Futbola" liburua aurkeztu da

Jueves, 10 de diciembre de 2020

Gaur goizean, Bilboko Arkeologi Museoan egin den prentsaurrekoan, ‘Egungo Euskal Literatura eta Futbola’
liburua aurkeztu da. Mari Mar Boillos eta Jon Kortazarrek argiratutako lanak literatura eta...
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diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/culturas/literatura-futbola-errealitate-20201212132052-nt.html

Sáb, 12 de dic de 2020 13:22
Audiencia diaria: 222.346

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 1.267,37

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Literatura eta futbola «bi errealitate osagarri» gisa aztertu dituzte

Sábado, 12 de diciembre de 2020

Mari Mar Boillosek eta Jon Kortazarrek Egungo Euskal Literatura eta Futbola liburua aurkeztu dute, eta
ohartarazi: «Futbola gustuko baduzu galdu beldurra letrei, literatura maite baduzu, ez pentsa...
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Onda Vasca
https://www.ondavasca.com/#/audios/egungo-euskal-literatura-eta-futbola

Dom, 13 de dic de 2020 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking:

Página: 1

ONDA VASCA: "Egungo Euskal Literatura eta Futbola"

Domingo, 13 de diciembre de 2020

"Egungo Euskal Literatura eta Futbola" es una obra en la que se abordan la literatura y el fútbol, frente a lo
que algunos puedan pensar, como realidades complementarias. Según explican sus...
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Deia
https://www.deia.eus/cultura/2020/12/13/kalean-da-egungo-euskal-literatura/1085008.html

Dom, 13 de dic de 2020 04:36
Audiencia diaria: 42.735

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 128,21

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Kalean da  Egungo euskal literatura eta futbola  liburua

Domingo, 13 de diciembre de 2020
BILBO. Kalean da Mari Mar Boillos eta Jon
Kortazarrek argitaratutako 'Egungo Euskal
Literatura eta Futbola' izeneko liburua.
Bertan, Ana Merino, Karmele Jaio eta Manuel
Rivas bezalako goi-mailako...
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Berria.eus
https://www.berria.eus/paperekoa/1886/040/001/2020-12-18/literaturaren-eta-futbolaren-gaia-begi-bistan-jarri-nahi-dugu.htm

Vie, 18 de dic de 2020 02:28
Audiencia diaria: 11.077

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 66,46

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

«Literaturaren eta futbolaren gaia begi bistan jarri nahi dugu»

Viernes, 18 de diciembre de 2020
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea,
literatura ikerlaria eta katedraduna da Jon
Kortazar (Mundaka, Bizkaia, 1955). Oraingo
honetan, Egungo Euskal Literatura eta
Futbola liburua kaleratu du...
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Naiz.info
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20201226/futbola-eta-literatura-bi-errealitate-osagarri

Sáb, 26 de dic de 2020 23:56
Audiencia diaria: 44.303

Audiencia mensual:  - 

Valor económico diario: 132,91

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Futbola eta literatura, bi errealitate «osagarri»

Sábado, 26 de diciembre de 2020
Mari Mar Boillos eta Jon Kortazarrek
kaleratutako «Egungo euskal literatura eta
futbola» liburuak bi «errealitate osagarri
» bezala hartzen ditu literatura eta futbola.
Are, futbolzalea...
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Diario Álava
https://www.noticiasdealava.eus/cultura/ortzadar/2021/01/16/literatura-eta-futbola-elkarren-bategarri/1074042.html?utm_source=rss

Sáb, 16 de ene de 2021 19:21
Audiencia diaria: 7.383

Audiencia mensual: 78.098

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Literatura eta futbola, elkarren bategarri

Sábado, 16 de enero de 2021
Bata bestearen osagarri izateak ez du esan
nahi batak bestea behar duenik, bere
horretan balio ez duenik. Izan daitezke
osagarri, bateragarri eta bakarkako bidean
baliogarri. Bi errealitate...
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Noticias de Gipuzkoa
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/cultura/ortzadar/2021/01/16/literatura-eta-futbola-elkarren-bategarri/1082297.html?utm_source=rss

Sáb, 16 de ene de 2021 19:22
Audiencia diaria: 3.323

Audiencia mensual: 35.151

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Literatura eta futbola, elkarren bategarri

Sábado, 16 de enero de 2021
Bata bestearen osagarri izateak ez du esan
nahi batak bestea behar duenik, bere
horretan balio ez duenik. Izan daitezke
osagarri, bateragarri eta bakarkako bidean
baliogarri. Bi errealitate...
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Noticias de Navarra
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/ortzadar/2021/01/16/literatura-eta-futbola-elkarren-bategarri/1111890.html

Sáb, 16 de ene de 2021 19:22
Audiencia diaria: 210.443

Audiencia mensual: 2.226.087

Valor económico diario: 1.199,52

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Literatura eta futbola, elkarren bategarri

Sábado, 16 de enero de 2021
Futbolak euskal literaturari eman diona, eta
emate horren zergatia aztertu eta bildu dute
Boillosek eta Kortazarrek, kaleratu berri
duten ikerketa liburuan Bata bestearen
osagarri izateak ez du...
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Deia
https://www.deia.eus/cultura/ortzadar/2021/01/16/literatura-eta-futbola-elkarren-bategarri/1092506.html

Sáb, 16 de ene de 2021 19:22
Audiencia diaria: 13.398

Audiencia mensual: 141.725

Valor económico diario: 40,19

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Literatura eta futbola, elkarren bategarri

Sábado, 16 de enero de 2021
Bata bestearen osagarri izateak ez du esan
nahi batak bestea behar duenik, bere
horretan balio ez duenik. Izan daitezke
osagarri, bateragarri eta bakarkako bidean
baliogarri. Bi errealitate...
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