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Harri-jasotze hiztegia. Euskara / Castellano / Français / English

Harri-jasotzea ez da soilik euskaldunon 
kirola; munduko bazter anitzetan 
praktikatzen da, batez ere Europan (Eskozian, 
Islandian, Faroeetan, Eskandinavian...), baina 
baita beste herrialde batzuetan ere (Japonian, 
Tibeten, Tahitin, Estatu Batuetan...). Dena 
dela, esan daiteke Euskal Herrian duela 
indarrik eta tradiziorik handiena. Harri-
jasotzeak hainbat esparru hartzen ditu: 
apustua, markak egitea, txapelketak eta 
erakustaldiak. Esparru horietan lexiko 
aberatsa erabiltzen dute kirolariek, epaileek, 
entrenatzaileek, antolatzaileek eta zaleek. 
Hala, herri-kirol honetan erabiltzen diren 
euskal hitz eta terminoak jasotzea izan da 
autoreen helburua.
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Estropada hiztegia. Euskara / Castellano / Français / English

Arrauna, eta bereziki estropadak, tradizio 
handiko kirola da Euskal Herriko kostaldean. 
Udan oihartzun handia du irrati, telebista 
eta egunkarietan. Eta mundu berezi hori 
berezia da ere hizkuntzari doakionez ere. Hor 
erabiltzen diren hitzak, termino berezituak 
bildu, aztertu eta hiztegi batean eman 
nahi izan dira. Horretarako bi iturri-mota 
baliatu dituzte autoreek: idatziak (egunkari 
eta aldizkarietako kronikak, artikuluak, 
elkarrizketak, liburuak...) eta ahozkoak 
(irrati- eta telebista-saioak, baina bereziki 
kirolariekin beraiekin eta zenbait aditurekin 
egindako elkarrizketa mamitsuak).
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Aizkora hiztegia. Euskara / Castellano / Français / English

Herri-kiroletan aizkora dugu nagusietakoa, 
tradizio handikoa, batez ere Nafarroan. 
Aizkoran txapelketak eta apustuak 
tartekatzen dira, eta bi eremu horiek aski 
islatuak daude hiztegian. Txapelketetan 
aizkora kirol bihurtu da; apustuetan, ostera, 
aizkorak jatorrizko giroari eusten dio. Horrez 
gain, hiztegian egurrari ere tarte handia 
eskaini zaio. Azken batean, aizkolariak ezin 
du guztiz jakin zer egongo den enborraren 
barruan: “egur gozoa izango ote da? Agian 
eutsia, eman  beharrekoa? Adar zikinen bat 
aterako ote zait?”. Horrela, egurra nolakoa, 
epaia modu batean edo bestean bideratuko 
du aizkolariak.

Egileak: Alfredo López de 
Sosoaga, Jose Luis 
Ormaetxea ”Txipi”
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