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Sarrera doan da eta Estadio Aretoko edukiera bete arte izango da sartzeko 

aukera    

 

 
• Astelehen honetako emanaldiaren ondoren (18:00etan), Aitor López de 

Aberasturi zuzendariak eta Miguel Antonio Romero beisboleko 

espezialistak komentatuko dute filma   

 

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilak 22.- Datorren astelehenean (18:00etan) Estadio 

Fundazioaren zine zikloaren bigarren saioa izango da. Zine ziklo horrek, lau astez, 

kirol gaiei buruzko emanaldiak eskainiko ditu, solasaldiez lagunduta. Oraingo honetan, 

Sam Wood-en 'Yankee-n harrotasuna' filma izango da protagonista, eta Aitor Lopez 

de Aberasturi eta Miguel Antonio Romero izango dira esatariak. Sarrera doan izango 

da eta aretoaren edukiera bete arte izango da sartzeko aukera.  

 

1942an, Sam Wood-ek zuzendu zuen eta Gary Cooper, Teresa Wright eta Walter 

Brennan ditu protagonista. New Yorkeko beisbol taldeari eta Lou Gehrig bere lehen 

base ospetsuari zor zaio 'Yankee-n harrotasuna'. Lou Gehrig filma estreinatu baino 

urtebete lehenago hil zen, 37 urte zituela, alboko esklerosi amiotrofikoa zuela. 

Gaixotasun horri 'Lou Gehrig gaixotasuna' deitu zitzaion geroago. Filma, biografia bat 

baino gehiago, kiroleko heroi bati egindako omenaldi bat da, haren heriotza tragiko eta 

goiztiarrak nazio osoa hunkitu baitzuen. Gehrig-ek gurasoekin, lagunekin eta 

kazetariekin zuen harremanean eta Eleanor-ekin izan zuen idilioan jarri du indarra lan 

horrek.  

 

Emanaldiaren ondoren, mahai-ingurua egingo da eta Aitor López de Aberasturik 

zinemagintzaren ikuspuntutik komentatuko du filma. Zuzendari, gidoilari eta ikus-

entzunezko proiektuen muntatzaile den gasteiztar hori gaur egun, film luze 

dokumentalen zuzendari lanetan, bere opera prima prestatzen ari da. 'Bidean jarraituz' 

lana da, Bingen Mendizabal zinema musikagilea ardatz hartuta.  

 

Kirol arloko iruzkinak Miguel Antonio Romerok egingo ditu. Txikitatik, beisbol jokalari 

afizionatua izan zen eta hainbat kirol-ligatan jokatu zuen bere herrialdean, Dominikar 

Errepublikan. Hainbat kategoriatan ere jokatu zuen, eta gazteen mailara iritsi zen. 

Sorbaldan izandako lesio baten ondorioz, jokalari profesionala izateko ametsari utzi 
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behar izan zion. Gaur egun, hainbat ikastetxetan ematen ditu eskolak, Beisbol eta 

Softball-eko Arabako Federazioko begirale da-eta, eta Arabako hiriburuko 'Los Orioles' 

softball taldeko jokalaria ere bada.  

 

'Yankee-n harrotasuna' filmaren emanaldia 18:00etan hasiko da Estadio Aretoan. 

Sarrera doan izango da eta aretoaren edukiera bete arte izango da sartzeko aukera. 

Hurrengo emanaldiak otsailaren 1ean eta 8an izango dira. 
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