




PEDRO MARI GOIKOETXEA

Oscar Elgezabal

Labayru Fundazioa
Arruti Subestaciones

Bilbao
2017

Bizipenak eta pasadizuak



© Pedro Mari Goikoetxea
© Edizio honena: Labayru Fundazioa – Arruti Subestaciones

Labayru Fundazioa
Colon de Larreategi, 14-2 esk.
48001 Bilbao
Tel.: 94 443 76 84  -  Fax: 94 443 77 58
Posta elektronikoa: labayru@labayru.eus

Fotokonposizioa: Ikur, S.A.
Silutegia: Impresion Tecnigraf, S.L.L.

Lege Gordailua: BI-1850-2017
ISBN: 978-84-92599-71-4

Lan hau erreproduzitu, banatu, jendaurreratu edo eraldatzeko, titularren baimena
behar da nahitaez, Legeak ezarritako salbuespen kasuetan izan ezik.
Lan honen zatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu behar baduzu, jarri harremane-
tan CEDROrekin (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org).



Txirrindulari seaska gendun
Muxikako herri zaharra.
Bertan Etxetxun jaio zan Oscar,
errepideko izarra.
Julian eta Susanan kutun,
gihartsu bezain azkarra.
Pobletek ere probatu eban
muxikarraren indarra.
Larogeitakaz urte izan arren,
ez dau galdu irriparra.

Jon Enbeita
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AGUR-BERBAK

Lehenago, Gernika auzoetan banatuago egoan denporan, eta auzo
bakotxak bere nortasun eta izate berezia agergarriago eukanean, 1950.
urte inguruan gure kaleko neska-mutikook “Asilo Calzada” esaten
jakon alderdi haretakoak ginan. Halantxe deitzen geuntsan Juan Cal-
zada kale luzearen goiko parteari, Saraspeko plazatxuraino ailegetan
zanari. Kale zati horretan denda bi egozan, guretzat guztiz ezagun eta
hurrekoak: Nicasio Undaren joskintza dendea eta Felix Insunza eta
honen emazte Andre Urizarrek zuzentzen eben tabernea. Taberna horri
“El Chino” deitzen geuntsan orduan.

Oscar Elgezabalen barri lehenengoz Nicasioren bidez jakin neban;
kirolzale amorratua genduan, eta Oscar txirrindulariaren zaletu sutsua.
Entzun egin behar ziran, harek Oscarregaitik esaten zituan laudoriozko
berbak, eta gu adurra dariola berari entzuten. Ha lako esprinterrik ez
ei egoan inon be; Miguel Poblet, orduko gazteen idolo nagusiak be es-
tuak  pasau eragiten ei eutsazan. “El Chino” tabernara joaten ginan
futbol partiduen emaitzak jakiteko, Athleticenak eta Gernikarenak, eta
taberna horrexetan kokaturik egon zan luzaroko urteetan “Sociedad
Ciclista Guerniquesa” alkartea be. Oscar izan genduan beronen sor -
tzaileetarikoa.

Handik urteak garrenera, “Club Gernika”ko lehendakari izan zan
aldian,  hurreko hartuemona euki neban beragaz, ze “Industrias
Arruti” enpresa-taldeak diru-laguntza emoten eutsan kirol alkarte
horri, orain be emoten deutsan antzera. Bera lehendakari zala, nire
lagun handi bi izan zituan ondoan lehendakariorde: José Antonio Gon-
zalez eta José Luis Domínguez; orain biak hilda, eta azkenengo hau
hondino oraintsu.

Oscarregaz hurrekotasuna eukiteko beste arrazoi bat be euki dot:
nire lantegiak Muxikan kokaturik egon dira -eta “Arruti subestaciones”
lantegia orain be hor dago-, eta Oscar bera Okakoa da izatez eta Aria -
tzako (Muxika) auzo horretan bizi da orain be.

Muxikako Udalean zinegotzi be izan dogu Oscar, eta gure lantegiek
Udalaren babesa euki dabe beti, alderdi batekoak zein bestekoak izan
agintean.

Urteak geroago, Santakurtz izeneko Jubiladuen Alkartea sortu eben
Muxikan eta Oscar izan genduan horren buru be, eta euren ekintzak
bultzatzeko diru beharrizana eben eta herriko lantegi batzuen lagun -
tzea gura eben. Nigana be etorri ziran, eta ahal izan nebanik eta on-
doen portetan ahalegindu nintzan, ze  ondo nekian zenbat esfortzu eta



buruauste egin behar izaten zituan jubiladuen alkarte hori aurrera ate-
rateko. Beraren ahaleginari esker hamaikatxu ostera eta ibilte egin zi-
tuen herriko zaharrek batera eta bestera; batzuk amesetan be
pentsauko ez eben lekuetara. Muxikako edadekoek eta beste herritar
askok asko estimau izan dabe, Oscarrek borondaterik onenaz, eskuza-
baltasunez eta musutruke euren alde egindako lan guztia, eta omendu
be bai esker onez.

Oscar zer izan dan itauntzen bajat, “zaldun” bat izan dala danaren
gainetik, erantzungo neuke: gizalegez, zintzotasunez eta eskuzabal jo-
katzen jakin dauen gizona; amultsua eta bihotz handikoa; behin bera
ezagutu ezkero, gero eta maitagarri eta miresgarriago sentitzen dozun
horreetarikoa.

Pedro Arruti
Arruti Taldearen lehendakaria

2017-11-19
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HITZAURREA ETA ESKER ONA

Aspaldi ezagutu neban Oscar Elgezabal. Antxinako txirrindulariek
sarritan egiten dabezan bazkarietako baten izan zala uste dot.
Hasieratik iruditu jatan gizon atsegina, karismaduna. Baneukan bere
entzutea, baina ezer gitxi nekian bere bizitzari buruz. Nik baino askoz
hobeto ezagutzen eban Xalba Arriolak eta bere bitartez bi-hiru bider
egon ginan alkarrekin. Ezagutu ahala, geroago eta garbiago neukan
bere bizipenak, gertaerak eta buruan zein argazkietan eukan balioa
ezin genduala alperrik galdu. Holan ekin neutsan liburua idazteari.
Bidean ez da falta izan oztopo eta zalantzarik, baina zein lanetan ez
dira izaten horre lakoak!

Lehenago egin ezaren damua daukat. Azkenengo urte t’erdi luze
honetan, Oscarreri eta etxekoei behin baino gehiagotan gogait eragingo
neutsen neure galdera eta eskakizunekin. Horregaitik parkamena
eskatu behar deutset eta, aldi berean, nire eskerrik onena erakutsi.
Eurekin batera, gaur liburu hau esku artean euki ahal izateko euren
laguntza eskeini deuskuen guztiei: 
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Ireneo Ajuria
Higinio Antolin
Adolfo Arejita
Xalba Arriola
Mikel Astelarra
Ramon Berasaluze
Javier Bodegas.

Imanol Enbeita
Jon Enbeita
Igone Etxebarria
Eneko Goikoetxea
Iñaki Gorostiza
Segundo Oar-Arteta
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MUXIKA, TXIRRINDULARI HERRIA

Jon Enbeitak bere bertsoan dinoan legez, sasoi haretan txirrindulariz
josita egoan Muxika. Entzunda daukat bere aita Balendin be bizikletan
ibilia zala. Nik ez neban arlo horretan ezagutu, baina geure auzoan
bakarrik be baziran mordo bat. Esate baterako, Segundo
Barruetabeña, Sarduitarrak, Lejarzegi anaiak, Jauregi, Abaroa,
“Ponpon” Uriarte eta abar.  Nik esango neuke danok ginala karreristak
edo bertsolariak. Niri bertso mundua beti gustau izan jat. Guk,
Enbeitatarrekin batez be, hartu-emon handia geunkan orduan.
Usparitxa baserrian sagardoa egiten eben eta gu ozpinetan joaten ginan
bertara. Gainera, gure gazte denporan, txarribodak be ugari izaten
ziran batean bestean eta horrelakoetan ez zan bertsolaririk falta izaten.
Ni hantxe egoten nintzan eurei entzuten adurra dariola. Ez dozue
sinestuko, baina Pedro Enbeita “Urretxindorra” bertsolari ospetsua be
ezagutu neban. Atera kontuak ze zaharra nazan! Areatzako eleizara
joaten zan meza nagusira. Nire aitaren lagun handia zan. Meza ostean
ez eben tabernarik zapaltzen. Biak etorten ziran kontu kontari gure
etxeraino eta gurean, txakolina edanez, luzaroan egoten ziran berbetan.
Guk beti egin izan dogu txakolina, mila litrotik gora, eta ona, neuk
esatea ez dago ondo baina. Edozein modutan be, ez zan oraingoaren
modukoa izango… Gaur balitz legez gogoratzen dot Pedro Enbeitaren
aurpegi irribarretsua, urre koloreko haginak agirian zituala. Gizon
altua, zuzena, eta beti ondo jantzita ibilten zan. Makulu edo bastoi bat
erabilten eban, benetan ederra! Berak egiten ebazan holango
makuluak. Horretan be artistea zan. Nik ez neukan bertsotarako
abilidaderik eta bai ostera, kiroletarako. Kirolik gehienak gustau izan
jataz, baina, danen gainetik bizikletea. 

Hau guztiau irakurrita, garbi izango dozue nongoa nazan. Muxikarra
naz bai, baina kasualidadez esango neuke. Laster kontauko deutsuet
zergaitik.

GURASOAK ETA HERRIA

Aita, Julian, Muxikako Elgezabal baserrian jaioa zan. Hamazazpi
bat urte zituala Bergarako fraile-etxe batera joan zan ortuko lanak
egitera. Egunez behar egiten eban eta gauez eskolak emoten eutsiezan
komentuan bertan. Han urtebete inguru egin ondoren, hamazortzi bat
urtegaz, Guatemalara joatea otu jakon. Argentinara edo beste herrialde
batzuetara hainbat joaten ziran, baina Guatemalara? Inoiz ez dot jakin
zergaitik. Hori bai, hemendik bakarrik joan zan. Gero, han Arratzuko
bat ezagutu eban. Ziur ezin neikizue esan, baina Basterretxea abizena
eukala uste dot. 
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Patulul distritoan egoan Santo Domingo finkan ibili ziran lanean.
Urteen porasuz, diru apur bat aurreratu eban gure aitak eta, Arratzuko
lagunagaz batera, lur hareek erostea erabagi eben. Dana ordaintzeko
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dirurik ez eukenez, bankuari zati bat eskatu eta lur-jabe egin ziran. Ez
ei ziran gizalan asko, baina kalidade handiko jeneroa emoten eben,
platanoak eta kafea batez be. Urte baten, kafe arloan lehen saria emon
eutsien. Luzaroan ibili ziran alkarrekin lanean, harik eta Julianek
etxerako bidea hartzea erabagi eban arte. Bere sozioa hango irakasle
bategaz ezkondu zan, baina nire aitak oso garbi eukan euskalduna
gura ebala ezkontzeko eta 47 urte ingurugaz bueltau egin zan. 

Gure ama Susana, ostera, Ajangizkoa zan, Biezkoa (Beaskoa)
baserrikoa, lau bizitzako etxea. Oraintxe be han dago. Ama andratonea
zan. Behar bada horregaitik, zortzi urtegaz bialdu eben auzora umeak
jagoten. Oraindik neskatotxua zala han ibilten ei zan neguan be,
errekan erropak garbitzen. Errukarria! Gero hainbat lekutan egon zan
zerbitzen. Azken urteetan, Marqués de Comillas-en giltzari izan zan.
Guztira sei neskame eukazan markesak, baina nire ama ei zan bere
kutuna. Alaba bakarra eukan eta katalan bategaz ezkondu jakon.
Hortik etorri zan galpidea. “Despota” ikaragarria ei zan gizon hori, eta
gainera parrandazale akabubakoa! Nire amak prestatzen eutsazan
erropak be eta ez ei zan erreza bere gustukoa aurkitzea! Eguerdioste
guztietan, hartzen eban txoferra eta Santanderreko kasinora joaten
zan. Bizio itzela eukan! Behinola, bere lagunek, noraino heldu leiteken
aproba tzearren, apustua egin eben, eta dirurik ez eukanez, andrea
jokatu ei eban! Zorionez, lagunak txantxetan ebilzan… Kontuak
kontu, holan dabilenak ez dau amaiera onik izaten, eta esaera zaharrak
dinoanez “etxe hutsa, gerra hutsa”. Markesaren suin horrek azken
txakur handirainokoak gastau ebazan eta beharginei ezin ordaindu.
Horregaitik, nire ama izango zan Susanak etxera itzultzea erabagi
eban. 28 urte zituan. Gauzak suertatzeko arrazoi jakinik ez da behar
izaten batzuetan eta, sasoi haretan, aita be Guatemalatik etorri barri
egoan eta norbaiten bitartez ezagutu eben alkar. Ezagutu eta ezkondu,
aita gaztea be ez zan eta. Ordurako baeukazan 48 bat urte. 

Ezkondu ostean barriro Guatemalara joan zan aita eta berarekin
batera ama. Berari entzuna da, pistola bat eroan ebala garrian
ezkutauta. Ez dakit zeinek emonda edo nondik zuzenduta. Hau guztiau
esanda, konturatuko zarie normalena ni han jaiotea izango zala eta ez
Muxikan, baina bizitza kasualidadez beteta dago. 

AITAREN GAIXOA

Guatemalan egoala nire aita gaixotu egin zan. Birikietakoa
(bronkioetakoa) eukan, eta sendagile batek esan eutsan hango klimea
ez jakola komeni. Onena, barriro Espainiara bueltatzea zala eta ea zein
aldetakoa zan. “Iparraldekoa”-esan eutsan. 
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– “Hoba meseta aldera, baina zeuk ikusi” -esan eutsan. Bizimodu
barri bateri ekin behar eutsen Julianek eta Susanak. 

Denporarik galdu barik, bere sozioagana joan zan eta gertatzen
jakona kontau: 

“Lagun, hauxe ta hauxe pasatzen jat eta nik hemendik joan egin
behar dot” 

– Mesedez, lurrok ez saldu inori. Neuk erosiko deutsudaz! -esan
eutsan sozioak aitearen egin orduko. 

– Bai, baina zuk zelan erosiko deustazu nire partea ba? Badaukazu
horretarako dirurik ala?

– Honenbesteko bat bialduko deutsut hilero!
– Ez dago txarto esanda, baina nik orain behar dot diruaren zati bat
behintzat. Hara ezin dot esku-hutsik joan! 

Susana eta Julian gurasoak, Oscar erdian dabela, 1931.



Azkenean, ez dakit zelan konpondu ziran, baina kontua da Julian
eta Susana Muxikara itzuli zirala, Etxetxu baserria erosi ebela eta
bizimodua aurrera aterateko, bertan oilo granjea ipini ebela.
Bostehunen bat oilo izango ziran guztira, eta arrautzak Gernikako
dendariei eta betiko bezeruei saltzen eutsiezan. Gainera, aitak tabakoa
be hartzen eban, sikatu eta zigarroak egiten zituan berak erreteko.
Erretzaile amorratua zan, nahiz eta kalte egin.

Handik lasterrera ni jaio nintzan, Julianek eta Susanak izan eben
seme bakarra. 1928ko otsailaren 21ean, Etxetxu baserrian, gaur egun
bizi nazan leku berean. Horregaitik esan dot lehenago, txiripaz jaio
nintzala Muxikan. Hainbeste buelta emon eta gero, beste edozein
lekutan munduratzea askoz normalagoa izango zalako. Oscar izena
ipini eusten. Hemen inguruan izen arrotza zan, baina ziur asko aitak
ekarriko eban Ameriketatik… 

19
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Guatemalako kontuetara bueltatuz, apoderadu moduan, aitak, David
González Hévia izeneko gizon ba itxi eban han bertako gorabehera
guztien kargu. Txitean-pitean, handik eskutitzak bialtzen eutsazan.
Makina bat egozan gure etxean, baina danak bota nebazan. Orain
damututa nago. 

Halako baten, apoderadu horrek abisu latza bialdu eutsan nire aitari:
– “Aquí las cosas no marchan bien. Tu socio se dedica a la buena
vida y la finca está desatendida. Además, ha estallado la
Revolución. Te rogaría que vinieses.”

Hartu barkua Santanderren eta hor doa gure Julian barriro
Guatemalara. 1930 ingurua izango zan. Panorama eskasa aurkitu eban
berarentzat hain aberatsa izandako inguru haretan. Zelan edo halan,
hango kontuak garbitu eta hanka! Santanderreko portura ama joan
jakon bila eta alkar besarkatzerakoan, aitak hauxe esan eutsan:
“Daukadan damurik handiena, gure semeak lan egin beharko dauela.” 

1934. Oscar sei 
urteagaz



ESKOLA SASOIA

Gure aitak gauza bat argi eukan: ikasi egin behar nebala. Horregaitik,
lau urtegaz bialdu ninduan Zugastietako eskolara. Areatzakoa hurrago
neukan, baina auzolanean egindakoa zan eta guri ez jakun tokatzen. Joan-
etorrietan, egunean lau kilometro inguru egiten nituan. Geroago lortu
neban Areatzako eskolara joatea, Doña Pilar maistra zala. Ikasten ez
nintzan beste mundukoa, baina inguruko guztiek baino hobeto nekian
erderaz. Jakina, aitak, hainbeste urte kanpoan eginda, erderarako jokerea
eukan eta niri be erderaz egiten eustan. Beste eskolaumeek ez eben aditu
be egiten. Egun baten, maistreak aitari deitu eutsan: 

– Julian, atera egizu mutiko hau eskolatik, hemen denporea galtzen
baino ez dago eta.   

Orduan, Gernikara hasi nintzan klase partikularretara. Fraile
egondako nire aitaren lehengusu batek emoten eustazan klaseak. Gero,
Jon Sabin Etxebarriagaz fisika eta kimika be bai. Honek patente bat
saldu eutsan Elgoibarko enpresa bateri eta beragaz batera eroan gura
izan ninduan, baina gure etxekoek ez eben nahi ni kanpora joaterik,
pentsau bez! Egia esan, neuk be ez neukan gogo handirik. Beraz, hori
itxi eta kontabilidadea ikasten hasi nintzan Gernikan bertan. Hiru urte
egin nebazan. 

GERNIKAKO BONBARDAKETA

Astelehen guztietan joaten zan gure ama Gernikara etxeko arrautzak
saltzen eta bide batez aste guztirako jeneroak ekarten. Aita osasunez
kili-kolo ebilenez, neu joaten nintzan Muxikako apeaderoraino bere
bila. Egun haretan inoiz entzun bako zaratak barruntau nituan, baina
nik ez nekian zerenak ziran. Ni 9 urteko mutil kozkorra nintzan.
Eguerdiko ordu batak eta piku izango ziran trena heldu zanerako. 

Jentez gainezka etorren eta geltokian geratu beharrean, aurrera -
txuago egoan tunelaren barrura sartu zan. Han gengozan danok be
tunelera sartu ginan. Nik ez neban ezer ulertzen. Erdi ilunetan soldadu
bat ikusi neban. Halako baten, hegazkin bat pasau zan gure gainetik.
Soldadua, mosketoia eskuetan eukala, “Ai ama! Ai ama!” hasi zan eta
bat-batean basorantz alde egin eban. Ni amaren bila nenbilen, baina
ez zan inon agiri. Ez nekien zer egin. Inork ezelango barririk ez
eukanez, etxerako bidea hartu neban. Goiko landetatik etorri nintzan.
Etxetxura heldu nintzanean, dana jentez beteta aurkitu neban. Zer
egiten eben hainbeste pertsonak han? Asko ta asko amaren ezagunak.
Han ikusten nebana, ume baten ikuspegitik ulertzea ez zan erreza. Gau
haretan bakotxak ahal dan lekuan lo egin eban. Batzuk sabaian be bai,
bedar siku artean. Zer jan baegoan gurean, ortuariak, arrautzak eta
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abar. Txarrena, ogirik ez geunkala! Egun bat edo bi garrenenean, etxea
hutsitu zan, bakotxa bere senideakana joan zalako. 

Eta ama zer? -galdetuko dozue. Han egoan. Gero kontau eustan zer
gertatu jakon. Arrautzak erosten eutsazanetariko bat, gorrien aldetik
kapitana zan, eta goiz haretan esan ei eutsan: “Hoy es un día peligroso.
Procura marchar cuanto antes.” Orduan amak kaminora urten eban
eta halako baten Domingo Iza panaderua pasau zan. Harek hartu eban
eta etxera ekarri. Eskerrak!

AITAREN HERIOTZEA

Lehenago esan deutsuet aitak birikietako gaixoa eukala. Gogoan
daukat, udan, Arabako Kuartangora joaten zala. Hiru bat hilabete
emoten ebazan han eta mesede egiten eutsan hango klimeak. Hainbat
urtetan ohera be ez zan joaten lo egiteko. Etxun ezkero, ito egiten zan.
Gure etxean, ezkaratzean ohola egoan. Hantxe eukan berarentzat
beren-beregi jarritako butaka bat eta hantxe egiten eban lo. Ama
ostera, beti alboan, lurrean koltxoi bat botata. Asko sufridu eban
gizajoak! Baina ezin izan eutsan erreteari itxi. Etxean zigarroak egiteko
makinatxu bat be baeukan. Neuk be inoiz egiten neutsazan. Medikuak
behin baino gehiagotan esaten eutsan: 

– Julian, itxi eiozu erreteari!!
– Ni erre barik ezin neike egon! Egunean bat, besterik ezean 
-Julianek. 

– Bueno ba… egunean bat -medikuak.
Orduan aitak zigarro “bakar” hori topera kargatzen eban, zotz bat

sartzen eutsan eta purua balitz legez erreten eban.
Baina gauzak zelan diran… Sendagilearen ekinari baino lagun baten

esanari jaramon gehiago egin eutsan. Behin, autobusa hartu eban, eta
Gervasio Forukoa zan kobradorea. Gure aitaren eztulak entzundakoan
esan eutsan: 

– Baina Julian… Norberak jakin zerk kalte egiten deutsan eta ezin
itxi… Ez zara gizona! 

Gogor hartu eban Gervasiok eta orduantxe bakarrik itxi eutsan
erreteari, baina ito beharrean… gorriak ikusi zituan. 69 urtegaz hil
zan, nik 17 nituala. Ama be gazterik hil jatan, 67 urtegaz, baina askoz
beranduago, 1963an, aitagaz hogei urteko aldea eukan eta… 

BASERRIKO LANAK

Gure baserria ez zan beste mundukoa, baina nik beti ezagutu dot
zerbitzariren bat gurean. Lehenengoa, Maria Inarratzakoa izango zan.
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Gero, hiru morroi izan genduzan: Antonio, Ibarrurikoa, Joseba eta
Gotzon. Ez danak batera, jakina. Hiru behi izaten genduzan, txarria
eta abar… orduko baserririk gehienetan legez. Gainera, arterago esan
deutsuedan moduan, oilo granjea be bai. Arrautzak nire amak saltzen
ebazan Gernikan.  Esnea Beti Ibarruriko esne-saltzaileari emoten
geuntsan. Gogoan daukat, hiru behietatik bat, egunero neuk eratsi
behar izaten nebala eskolara joan aurretik. Amaren agindua zan,
“beharra zer zan jakiteko.” Hainbat urtean niri tokau jatana Noble
izan zan, danetatik mantsoena. Ganadu-jatekoak be sarritan egin
behar izaten nebazan. Han joaten nintzan, kodainea hartuta, Periko
astoa lagun nebala. Bedarra ebagi eta azpelak ondo eginda ipinten
nebazan. Txistua jo eta astoa segiduan etorten zan neure ondora.
Kontuak atera zein ondo hezita neukan, errekea be berak bakarrik
pasatzen ebala! Sarritan etxerantzako bidean, Juantxu Jauregigaz
alkartzen nintzan eta luzaroan egoten ginan berbetan. Perikok aurrera
jarraitzen eban eta etxe aurrean itxaroten eustan zirkinik egin barik
neu etorri arte.

MARTIN MANCISIDOR

Lehentxuago esan deutsuet esnea Ibarruriko bati saltzen geuntsala.
Dan-dana ez. Orain jakingo dozue zergaitik.

Martin Manzisidor ni baino lau bat urte zaharragoa zan, txirrindulari
ona, batez be igoten. Hainbat karrera irabazi ebazan. Izatez
Basaurikoa. Egunik gehienetan Sollubetik bueltea emoten eban
entrenatzen. Bardingo nintzala, 12 urte inguru, nik Gernikan itxaroten
neutsan eta handik pasatzen zanean bere atzetik etorten nintzan
etxeraino. Behin esan eustan:

– Chaval, ¿tú vives en este caserío?
Baietz erantzun neutsan, eta hurrengo galdera:
– Entonces tendréis leche, ¿no?
Harrezkero ondo ikasi eban bidea. Gure amak kanpoan eukiten

eban, ondo tapauta, animaliren batek-edo edan ez egian. Gogoan
izango dozue orduko esneak zelango telea eukiten eban gainean...
Basukada bat edo bi edan, eskerrak emon eta entrenatzen jarraitzen
eban Martin Manzisidorrek.

OKA, GURE “ANDORRA TXIKIA”

Ez pentsau gero, Oka ingurukook geure auzoaz harro ez gengozanik.
Gure auzoa langorik ez egoan munduan. Danetarik geunkan. Okindegi
bi (Ertzillla eta Iza). Ertzillarenak bakarrik, hamarren bat behargin
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eukazan, sasoi haretan, basotik egurra ekarri, txikitu eta abar egin
behar izaten ebelako. Guztiz oker ez banago, sasoi haretan Oka
errekeak hamairu errota edo mogitzen ebazan sortzen zan lekutik
Gernikaraino. Gainera, arotzeria be baegoan, argindarra egiteko saltoa
be bageunkan. Geure ingururako ezeze, Ibarruri guztiari be emoten
jakon argia, eta Gernikarantza Sarasperaino heltzen zan; otzarak eta
zestoak (minetarako eta baserrietarako) lau etxetan egiten ziran. Hau
guztiau gitxi balitz, kantera bi be bai. Bata, Ibarruri eta Ajuriara
hartzen dan bidearen inguruan egoan, ezkerraldean. Astean behin,
ikatzezko lokomotora bat sartzen zan Zugastietatik bertaraino. Esate
baterako, Mundakako trenaren zubia horko harriekin eginda dago.
Beste harrobitik harrilosa handiak ateraten ebezan. Neu nago ikusita,
hiru metrotik gorako harrilosak, lodiera handikoak palankekin
ateraten. Egurrezko errodiloen gainean ekarten ebezan bideraino eta
handik idiekin eroan gurdi bolanteetan. 

Errotak, zertan esanik bez, lau edo bost baegozan gitxienez. Inguruko
arto eta gari guztiak handik pasatzen ziran. Ezer falta ez eiten, futbol
taldea be sortu genduan Okan. Neu joan nintzan Bilboko Gisasola
Sport denda famatura jokatzeko erropak erosten. Partiduen ostean,
errekan garbitzen genduzan. Taldeari izena ipinteko ez genduan
buruhauste handirik izan: Andorra. Ez ginan federatuak, baina bai
fede handikoak. Beste herri batzuetara be joaten ginan jokatzera: Fika,
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Fruiz eta aba rrera. Kamioietan joaten ginan. Ez zan derriorrezkoa
hamaika izatea, gitxiagogaz be bardin moldatzen ginan. Nik zelaier -
dian jokatzen neban. Ez nintzan ona baina, alde batetik bestera
arineketan egin bai gero! Gure zelaia Errondasastegi zan. Ugaza bari
txurrunplina gusta tzen jakon eta zelaiaren truke urtean kantara bat
ardao emoten geuntsan! 

MUTIKOTAKO JOLASAK

Orduan ez geunkan jostailurik be, eta beti genbiltzan zeozer
asmatzen, geldi egoten ez genkian eta. Esate baterako, jaiegunetan,
gure entretenimentuak holangoak izaten ziran: arterago aitatu dodan
harrobietariko baten bagonetak erabilten ebezan harria aterateko.
Zurezkoak ziran, burdinazko txirringekin. Lau-bost sartzen ginan
barruan eta beste bi kanpoan indar egiteko (bat neu izaten nintzan).
Aldatz-behera abiadura polita hartzen ebanean, bultzatzen ebiltzanak
barrura saltatzen eben ipurdiz. Handik 400 bat metrora, egur bat
jarten genduan bagonetea errailetik aterateko. Nahiz eta alkarreri
helduta joan, narruko galantak hartzen genduzan, baina sekula ez
jakun ezer pasau. Jakina, gero barriro goraino eroaten genduan
bagonetea sakakadaka, eta holan hainbat bider. Beste aldikada baten
hauxe bururatu jakun: Segundo Barruetabeña txirrindulariaren etxe
inguruan arbelarria egoan, eta aldapa itzela errekaraino, ia zutunik be
egon ezteko modukoa. Hartu atxurrak eta, sasiak garbituz, bidetxu bat
egin genduan 20 metro inguruan.
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Urez ondo busti, hiru-lau mutiko ohol baten gainean jarri eta hor
joaten ginan beheak behera erreka kontran egoan sasitzaraino.
Arantzaz beterik eta txarria basatzan baino zikinago amaitzen
genduan, baina pozik. Ondo pentsatu ezkero, haze astakeriak!!

AUTOSTOPEZ IBILTEN ZAN OSABEA

Amaren aldetik hamar neba-arreba ziran. Honeetariko bat, Pascual
Pertika forala zan eta Ubide aldean eukan bere laneko txabolea, Araba
eta Bizkaiaren arteko mugan. Bera Galdakaon bizi zan eta sarritan
egiten eban Muxikara osteratxua bere arrebea ikustera. Bueno... ez
nago seguru horretan etorten zan ala nire amak prestatzen eutsan
pontxe gozoa edatera. Hartzen eban  pontxea, egotalditxu bat egin eta
hanka egiten eban, hauxe esanez:
– Bisitak laburrak izan behar dabe.
Harrigarriena, autostop eginez ibilten zala batetik bestera. Harek ez

eukan autobusaren edo trenaren beharrik. Orduan kotxe asko be ez
ziran ibilten, baina kamioi batzuk bai, eta gehienetan horreek hartzen
eben.

KIROLZALE AMORRATUA 

Egia esan, kirolik gehienak gustau izan jataz, ikusteko zein jokatzeko.
Mutikotan minutu baten be ez ginan geldi egoten. Beti haretan edo
honetan. Esku pelotan esate baterako, Severo Iza izaten zan nire laguna
eta gure parajean nagusi ginan. Nik ez neukan indar handirik, baina
pelota guztietara heltzen nintzan. Alkarren kontra jokatzen gendua -
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nean ostera, bera ni baino gehiago zan. Lehenengo partidua beti
Severok irabazten eustan; bigarrena inoiz irabazten neutsan, eta
hirugarrena jokatu ezkero, orduan neu nagusi. Nik hauspo ona neukan
eta aguantau egiten neban. 

BIZIKLETEA, NIRE MUNDUA

Hiru-lau urtegaz izan neban neure lehenengo bizikletea. Hiru
gurpileko bat zan. Ez dot gogoratzen zeinek emon eustan, baina 
bai Areatzara joaten nintzala, Sarduiren tabernara “Euzkadi”
egunkariaren bila, nire aita harpideduna zalako. Gainera, hemen
alboan, Segundo Barruetabeña txirrindulari izandakoak, tailer txiki
bat eukan eta ni han egoten nintzan urten be egin barik. Gero,
koskortuta, Gernikara parti kularrak hartzen hasi nintzanean, aitak
erosi eustan bizikletea. Gorria zan. “Alcyon” kuadroa eukan eta Barru -
tabeñak prestau eustan. Munduko pertsonarik zoriontsuena nintzan.
Batera eta bestera joateko ezeze, beharrerako be erabilten neban
bizikletea. Sarritan joaten nintzan Gernikako eta Zornotzako plazara
etxeko madariak eta sagarrak saltzen. Inoiz astoan be bai. Nahiz eta
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bizikletea emon, aitak ez eban nahi ni txirrindulari izaterik. Beti esaten
eustan: 

“Bizikletea bai, baina profesional moduan ez. Ikasi egin behar dozu.”
Harek ez eukan besterik buruan. 

Gogoan daukadan lehenengo lasterketa 1943koa da. Nik 15 urte
nituan. San Cristobal egunez, lasterketa bat antolatu eben Gernikan.
Iruña tabernearen parean amaitzen zan, eta neuk irabazi neban. Antonio
Leginechek emon eustan saria. Handik aurrera, inguruetako hainbat
karreratan parte hartu neban: Busturia, Mundaka, Arratzu, Morga eta
abar. Danak edo gehienak irabazten nebazan. Ez dinot harrokeriz. Hau
holan izanik, aitaren Gernikako lagun batzuk (Elgezabal, Iruarrizaga
anaiak…) gure amari kontatzen eutsien semea zelan ebilen bizikletan eta
ama adurra dariola. Gainera, ordurako aita oso makal egoan eta guzti
horrek zabaldu eustan bidea Gernikaldetik kanpora korritzen hasteko.
Esate baterako, 16 urtegaz, Bilbon parte hartu neban Frente de
Juventudesek eratu eban lasterketa baten. Jose Antonio Aquesolo zan
arduraduna. Cesareo Sarduik emon eustazan bere gurpilak. Hartu
autobusa, bizikletea atzean eskegi eta hor noa Bilbora. Taberna baten
erropak aldatu eta han urten genduan kuadrila batek. 

Ez dakit zenbat izango ginan, baina han danetarik egoan
(federatuak, militarrak eta abar). Ibilbidea, Areeta, Leioa, Enekuri eta
inguru horretatik zan, eta helmuga gaur egungo Euskadi plazan.
Bigarren egin neban, baina niri emon eusten saria, irabazi ebanak,
berez ez eukalako lasterketa horretan parte hartzerik. Dirurik ez egoan,
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baina nire pozak horrek baino gehiago balio eban. 1945ean I Bilboko
Itzulia irabazi neban, lau etapetatik hirutan garaipena lortuta.

Hurrengo urtean, barriro parte hartu neban, “Toña y Leguineche”
enpresaren publizidadeagaz, baina kasu honetan herritar batek irabazi
eban, Juantxu Jauregik. Ni hirugarren izan nintzan. Jauregi hau, gero
urte askoan zestaz jokatu eban mutilaren aita zan. 

KARRERAKO NIRE LEHENENGO BIZIKLETEA

Gaztea nintzala, Mundakako lasterketa baten parte hartu neban.
Sarduik bere tubularrak emon eustazan eta BH ipinten eban maillota.
Kasualidadez, neuk irabazi neban eta Beistegi anaietako bat Mundakan
egoten zan oporretan. Bere etxeko leihotik ikusi ei eban, irabazleak BH
(Beistegi hermanos, Eibarko bizikleta fabrika) maillota eroiala eta
Sarduiri deitu eutsan: 

– Zu, Cesareo. Esan deuste irabazi dauena Muxikako mutil bat dala… 
– Bai, neuk itxi deutsat kamisetea. 
– Ba, esan mutil horreri fabrikatik pasau daitela. 
Eibarrera joan nintzan, Luis izeneko enkargaduagaitik galdetu eta

neuretzako beren-beregi egin eusten bizikleta bat. Harexegaz korridu
neban nik, Terrot etxeak beste bat emon eustan arte. 

NIRE EZAUGARRIAK

Lehenengo eta behin esan behar dot, ziklista moduan, ez nazala goi
mailakoa izan. Ni baino hobeak hainbat ziran gure sasoian. Gainera,
edaderik onenean itxi egin behar izan neban bizikletea, 27 urtegaz.
Hori bai, txirrindulari bizkorra nintzan. Helmugaren usaina hartzen
nebanean, puztu eta hazi egiten nintzan. Horregaitik, nire garaipenik
gehienak esprintean lortu nebazan. Orain izan balitz, egun bakarreko
lasterketetarako txirrindulari aproposa izango nintzan, era guztietako
ibilbideetan defenditzen nintzalako, baina ez arnasa luzekoa.
Horregaitik korridu neban Espainiako Vuelta bakarra eta Tourrean ez
neban inoiz be parte hartu. 

Pistako probetan be ondo ibilten nintzan. Esate baterako, Bilboko
kale nagusian egiten zan lasterketa behin baino gehiagotan irabazi
neban eta era horretako beste batzuk be bai. Kanporaketa,
puntuazinoa eta horrelako probak oso egokiak ziran niretzat, eta
Bilbon, besteak beste, Guillermo Timoner hartu neban menpean.
Orduan, Ramon Torres kazetari kataluniarrak Ubietari esan eutsan: 

– ¡Cómo le téneis a este chaval aquí? Teneís que mandarle a
Catalunya...
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Eta halantxe deitu eusten Mallorcara joateko. Belodromo ederra zan,
300 metro inguruko pistea eukan. Zorionez, Gernikako familia bat
aurkitu neban han, Txakartegitarrak, eta hareek asko lagundu eusten.
Aste batzuk emon nebazan Palman pistako probak korritzen, baina,
diru modurik be ez zan irabazten eta etxera bueltau nintzan. Bestalde,
Irunen, Stadium Gal-en kanpoaldean egoan belodromo antzerako
baten “Los dos días del Stadium Gal” izeneko proba egiten zan. Pista
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Oscar, José Lahoz, Bahamontes eta Loroño Irunen.

Irun 1954. Espin mallorkarra, Oscar, Guillermo Timoner eta Sidney Patterson,
munduko txepelduna, antolatzaileekin batera.
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ligorra eta ia peralte bakoa. Behin, Sidney Patterson australiarrarekin
bikotea osatuz parte hartu neban. Hau, abiadurako munduko
txapelduna zan eta gogoan daukat adibidez, Timoner-Espin bikote
mallorkarrari irabazi egin geuntsala eta beste frantziar batzuei be bai.
Irunen sarritan korriduten neban, hilean behin edo dana dala, pistako
lasterketak ez jatazan lar gustatzen. Ni adarrak apurtu beharrean
ibilten nintzan eta horretara dedikatzen ziran txirrindulariak alkar
hartuta egozala emoten eban…

GURE PRESTAKUNTZA

Orduko preparazinoak ez dauka gaurkoarekin konpara zinorik
inondik inora. Esate baterako, parte hartu neban lehenengo Vuelta a
Castilla-n bidoi bi neukazan. Batean, ura eta bestean ardaoa. Behar
bada, ez dozue sinestu be egingo, baina holantxe zan! Eta Itzuli bat
zan, ez egun bateko lasterketa bat. Gero, apurtxu bat ikasi genduan,
baina, arlo honetan kataluniarrak, adibidez, gure aurretik ebiltzan.
Gure mahaian (Barrutiatarrak, Loroño, Galdeano eta ni) beti ardao
botilea erdian. Katalanek, ostera, ura edaten eben. Liburu bat be erosi
neban kirolariek zelan zaindu behar eben apur bat ikasteko, eta
bidoian “Cola Astier” eroaten hasi nintzan urarekin edo kafearekin
nahastauta. Botikan erosten neban. Iruarrizaga nire lagun botikarioak
esaten eustan: 

– Oscar, toma levadura de cerveza, que es buena… 
Inoiz hartzen neban, baina ez jatan gustatzen, deabru guztiak baino

mingotsagoa zan. Bizikletan ibilteko ez dakit, baina, Imanol Enbeita
nire lagunak esan eustanez, beste gauza batzuetarako ona ei zan. Berak
gaztetan zaldarrak eukiten ebazan eta hori hartzeko agindu eutsien.
Harrezkero, akabo zaldarrak!

Jatekoari dagokionez, batez be arroza jaten genduan arrautza
bategaz, okelea be bai, frutea eta, lasterketan makal samar sentitzen
bazinan, azukariloak. Pastarik eta probau be ez. Behin astakeria
galanta egin neban Torrelavegan. Hango ferialekuaren ondoan baegoan
taberna bat oilaskoa oso gozo ipinten ebena. Oilasko txikiak izaten
ziran, barrutik pernilez beteak. Holango bat janda urten neban eta
oraindino be barruan daukat bueltaka!

BAKOTXA BERE KONTURA

Entrenamentuei dagokienez, geure aidera ibilten ginan. Ezelango
laguntzarik ez geunkanez, bakotxak otuten jakona egiten eban, sarritan
kirtenkeria galantak. Cesareo Sarduik eta Segundo Barrueta beñak



kontau eusten, behin hemendik Donostiaraino joan zirala entrena -
mentuan, biderako jateko barik, “gorputzari sufritzen erakutsi behar
jakola eta.” Honantza datozala, Itziar gaina igon ezinda gelditu ei ziran.
Neuk be antzerakoak egin izan ditut. Esate baterako, behinola,
Muxikatik urtenda, Durangotik Eibarrera joan nintzan, eta gero
kostaldetik bueltea. Guztira 105 km inguru, baina pinoi fijoko bizikleta
bategaz (20ko pinoia eukala uste dot). Ia lau ordu emon nebazan. Etxera
heldu nintzanean pozik! Hankak neureak baziran be ez nekian…

Lasterketako taktika eta talde-lanaren aldetik, ordukoak ez eukan
gaur egungo txirrindularitzarekin ezelango zerikusirik. Nire lehenengo
urteetan ia talderik be ez egoan. Gainera, maillot berbera izanda be,
askotan geu ginan bata bestearentzat areriorik txarrenak. Dana dala,
sarritan lagun-taldeak batzen ginan alkarreri laguntzeko. Esate
baterako, gure “taldea”, Cosme eta Anton Barrutiak, Jesus Loroñok,
Jesus Galdeanok eta nik osatzen genduan. Gehienetan, ingurukoak
alkartzen ginan, baina Galdeano adibidez, naparra izan arren, gugaz
oso ondo konpontzen zan. Lasterketa batzuetan geure artean be izaten
ziran gorabeherak, baina tira… Gero, gipuzkoarrak: Juan Kruz
Gantzarain, Pontziano Arbelaitz, Mitxelena anaiak, Pedro Matxain,
Joaquin Salaberria, Ignacio Esnaola eta abar. Naparrek be osotzen eben
beste talde edo koadrila bat: Ignacio Orbaizeta, txirrindulari oso
bizkorra eta indartsua. Esaten ebenez, familia onekoa ei zan eta ez zan
luzaroan ibili. Beragaz batera, Bidaurreta anaiak (Felix, Hortensio eta
Miguel). Lehengo baten irakurri neban, gazteena, Miguel, oraindino
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Gure “taldea”: Oscar, Jesus Galdeano, Anton Barrutia, Cosme Barrutia, eta
Jesus Loroño. Erdian, Durangoko “Bar Romualdo”ko ugazaba (Kaskailu ederrak

ipinten ebazan).



bizikletan dabilela 88 urtegaz. Meritu galanta dauka! Beste lurralde
batzuetakoekin be antzerako zerbait gertatzen zan. Lagun-taldeok,
batez be pezeta batzuk aterateko egiten genduzan. Orduan, hainbat
kasutan, beste diru-iturri handirik be ez geunkan eta ahal danik gehien
irabazten ahalegintzen ginan geuretzako edo lagunekin banatzeko. 

“PAJARA” ITZELA! 

Nire bizitzako pajararik handiena Vuelta a Castilla baten harrapau
neban, edo hobeto esanda, berak harrapau ninduan neu. Madril-
Burgos zan etapea. Somosierran bigarren izan nintzan Gelaberten
atzetik, baina Burgosera bidean hustu egin nintzan. Ez jatan arimarik
be gelditzen. Jaungoikoaren ama! Zer zan ha!  Bistea be borrauta
neukan, bultuak bakarrik ikusten nebazan. Halakoren baten heldu
nintzan Burgosera. Han nengoan bakar-bakarrik, nora joan ez nekiala,
eta bat-batean, non agertzen dan Arratzuko kontrabandista bat.
Hemen beti Guardia Zibilak atzetik izaten ebazan eta hemendik alde
eginda egoan.  Ezagutu egin ninduan eta bera etorri jatan:

– Oscar, zer egiten dok hemen?
– Ez jakiat nora joan eta hemen nabilek…

Berak lagundu eustan ostaturaino.

KONTROLAK ZER ZIRAN BEZ!

Gure sasoian ez egoan dopingaren aurkako kontrolik. Behin, Espainiako
Vueltako Iruña-Zaragoza etapan zala uste dot, gurpila zulatu neban eta
atzean gelditu nintzan. Hortensio Bidaurretak be arazoren bat euki eban
eta biok egin genduan bat. Pelotoia harrapatzeko ahaleginetan genbiltzala,
zarataka esaten eustan: “¡Tira!!!”, baina nik ezin neban bizkorrago joan.
Halako baten, ateraten dau holango bidoi txiki bat poltsikotik eta…  

– Egiik tragu bat hemendik! 
Egin neban zurrutada bat eta bizikletea be txiki gelditzen jatan. Ez

dakit zer emon eustan, baina biztu nintzan bai! Handik aurrera
Hortensiok kontrakoa esaten eustan: 

– ¡¡Para!! 
Gauez kostau jatan lo egitea… 
Dopajearen harira, galiziar batek esaten ebana kontauko deutsuet.

Rodrigueztarrak, Ponteareaseko lau txirrindulari ziran. Ezaguneak
Delio eta Emilio, baina zelebreena anaia gaztea, Pastor. Zenbat bider
esaten eban bere doinu galiziarragaz:

– “Ay! Si por tomar fuera, sólo en Ponteareas habría más de 100
corredores...”
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ZORIONEKO TUBULARRAK!

Orduan, pedalak emon ezeze, gainerako guztia be geuk egin behar
izaten genduan. Esate baterako, lasterketan gurpila zulotu ezkero,
norberak aldatu behar izaten eban. Antxinako hainbat argazkitan
ikusiko zenduezan txirrindulariak lepoan tubularrak hartuta. Ba, argi
dago zertarako ziran. Dana dala, txarrena ez zan hori, tubularrak
lortzea baino. Niri, batzuetan, itsasoan ebilen Zugastietako lagun batek
ekarten eustazan Italiatik. 

Bestela, Baionara joan behar izaten genduan erostera, baina, mugan,
bat baino ez euskuen pasatzen ixten eta inoiz bizikletakoak be aldatuta
be bueltatzen ginan. Gendarmeak konturatu ez eitezan, lurragaz
zikintzen genduzan, baina halan eta guztiz be, estualdi galantak
pasatzen genduzan. Normalean, Michelin eta Huntchinson marke -
takoak izaten ziran. Michelinak lodiak ziran, tubularrak baino gehiago
ura botateko mangerak emoten eben. Bizikletan ibilteko ez ziran finak,
baina nekez zulotzen ziran. Behin, Loroñok esan eustan Espainiako
Vuelta osoa egin ebala zulotu barik, eta orduko kaminoak ez ziran
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San Miguel, Iurreta. 1955.
Neu tubularra aldatzen eta
Zelaieta, Kulturaleko futbo-
lista, tubular zaharra es-
kuetan dauala.



gaurkoen modukoak! Ez jat sekula ahaztuko, Oñatiko Abiadura
kilometroan parte hartzeko, Dalmacio Langarikari erosi neutsazala bi,
bereziak, gorri kolorekoak, eta 550 pezeta ordaindu nebazan. Garai
haretarako dirutzea zan! 

MORGAKO PROBA ZELEBREAK

Orduan beti asmatzen eben zeozer apartekoa, berezia. Behinola,
Morgan proba bikotxa antolatu eben: bata, zeinek astiroago egin eta
bestea zeinek bizkorrago. 1946an edo izango zan. Goizean, herriko
plazea zeinek geldiroago gurutzatu. Arratsaldean, Meakaurretik
Bizkaiganera hiru buelta. Biak irabazi nebazan. Antza, herrian
baegoan gazte bat bizikleta gainean geldi egoten baekiana.
Zapaterutxua deitzen eutsien, eta goizekoa harentzat prestau eben.
Meza ostean izan zan. Abadea be bertan egoan bere sotana baltzagaz.
Eleiza kontratik urteteko agindua egon euskuen eta ni mogidu be ez
nintzan egin. Eskulekua (manillarra) trabes ipini, eskumako hankea
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bielea eta pedalaren artean eta zirkinik bez, besteak joan behar eben
lekuraino heldu arte. Bizikleta gainean geldi egoteko abilidade itzela
neukan. Mutikotan, etxean, ama kanpotik zan egun baten aprobea be
egin neban ea zenbat denboran irauten neban eta ordu erdi eskas egon
nintzan bizikleta gainean jausi barik. Gehien besoak nekatzen jatazan.

Arratsaldean, geure sasoiko mordo batek parte hartu genduan.
Mungiako errepidea itxi eta Meakaurrerantz hartzeko bihurgune itxi
bat egoan. Azkenengo itzulian, helmugarantz goazala, lurzoruko harri-
txintxarrekin laprast egin eta artezean joan nintzan sasitzara, baina
aitaren baten altzau eta beste guztiei aurrea hartu neutsen. 

Egun batzuk geroago, ni jausten ikusi ninduan Santi Madariaga
morgarrak, hauxe esan eustan: 

– Txo, Oscar, sasi artetik hi baino bizkorrago urteten inor ez joat
ikusi! 

Ziur asko, mutikotako olgetak ondo etorriko jatazan entrenamentu
moduan.

LARRABETZUN EGIN NEBAN TRANPEA 

1949an edo izango zan, Larrabetzun, Jesus Loroñoren herrian.
Iruzur egitea ez jat sekula gustau izan, baina inoiz egin bakoa be ez
naz. Karrerea baino egun batzuk lehenago, Loroñok eta biok urten
genduan batera entrenatzera. Jesusek, normala danez, bere herrian
irabazi egin gura eban, eta ni probatzen ibili zan, ea atzean ixten
ninduan, baina ez eban lortu. Ignacio Madariaga, Morgako
txirrindularia, nire lagun handia zan eta lasterketa horretarako beragaz
berba egin neban, biok erdi-bana joateko. Heldu zan eguna eta
Morgarantz goazala, Gane esaten deutsagun inguruan, nire aurreko
gurpila guztiz loka egoala konturatu nintzan. Bizikletatik bajatu ta
segiduan ikusi neban zein zan arazoa. Orduan palomilarik ez genduan
erabilten, pasadore antzeko bat baino, eta erditik apurtu jatan. Gatxa
da, baina horixe suertau jatan. Modu haretan ezin neikean jarraitu eta,
bide bazterrean geratuta nagoala, hara non datorren “Pipas” esaten
eutsien tratantearen furgonetea. Granate kolorekoa zan eta alboetan
kristalik bakoa. “Pipas” hori larrabetzuarra zan eta txahal gazteen
saldu-erosian ibilten zan.

– Oscar! Zer pasau jak? 
Kontatu neutsan jazotakoa eta… 
– Benga, sartu furgonetara! 
Zorionez garbi samar egoan, ganaduekin ibilten zala jakinda… 
Halako baten, bide ertzean non aurkitzen dogun Pedro Madariaga

morgarra, Ignacio txirrindulariaren anaia zaharra, bere bizikletea
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eskuetan dauela karrerea ikusten. Bere parean gelditu ginan eta
“Pipas”ek:

– Pedro, ekarri eik aurreko erroberea!
– Zertarako behar dok ba?
– Oscarrentzat. 
– Eta non jagok Oscar ba? 
– Hemen barruan. 
Ni ikusi ninduan eta atzeko atetik emon eustan bere gurpila. Ipini

neutsan neure bizikleteari, eta urteteko prest nagoala, “Pipas”ek: 
– Geldi! Hortik mogidu bez! Orain urtenda nora joan behar dok ba?
Hogei bat kilometro egingo nebazan furgoneta barruan eta

Zugastietatik aurrera Autzaganerantz goazala, pelotoia ikusi genduan
urrunean. Inor agiri ez zan inguru baten jatsi nintzan furgonetatik eta
hor noa pelotoiaren bila. Lehenengo, Felix Bilbao “Urtubi”, txirrin -
dulari izandakoa eta Gernikan denda bat eukana, aurkitu neban motor
zahar batekin lasterketaren atzetik eta obusaren moduan pasau neban.
Gero, Erletxeta, Larrabetzu, Derio, Asua eta barriro etorri, hiru bat
itzuli egin behar genduzan. Ni apatxotsean ninoian eta, pelotoia
harrapau nebanean, Ignacio Madariagari itaundu neutsan: 

– Inor bajoak alde eginda? 
– Bai, Loroño -erantzun eustan. 
Orduan esan neban neure artean: “egon naiten geldi…”
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Pelotoiaren esprinta neuk irabazi neban, baina bigarren egiteko
bakarrik balio izan eustan. Saria kobrau eta Ignacio Madariagargaz
erdibana egin neban. Gertatutakoa kontatu neutsanean, a ze barreak
egin genduzan biok!

Guk beste inori ez geuntsan ezer esan eta horretan gelditu zan
kontua. Dana dala, handik astebetera edo, Areatzako batzukaz
berbetan nagoala, hauxe esan eusten: 

“Geuk bai komentau genduan geure artean: Oscarrek eroan dauen
arrapaladeaz, izerdi tangada bat be ez eukan aurpegian…”

Entzunda daukat, urte batzuk geroago, beste muxikar batek, Martin
Abaroa Txiok antzerako zeozer egin ebala: artotza edo sasitza baten
ezkutau eta buelta batzuk geroago urten.

OÑATIKO ABIADURA KILOMETROA

“Kilometro lanzado” deitzen jakon orduan eta bitan irabazi neban,
1949an eta 51an. Izenak dinoan moduan, kilometro inguruko
lasterketa zan. Binan-binan urteten genduan eta kanporaketa erara
egiten zan. Lehenengo urtean, André Brulé frantziarrarekin batera
heldu nintzan finalera eta neu nagusitu nintzan. Bigarrenean, Emilio
Rodriguez hartu neban menpean. Orduan korredore ezaguna zan. 
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BILBOKO GRAN PREMIO LIBERACIÓN

Bilboko Kale Nagusian egiten zan lasterketa hau. Kanporaketa,
puntuazinoa eta horrelako probak izaten ziran. Beraz, pistan ohitutako
txirrindularientzat egokia. Behin baino gehiagotan irabazi neban, 51an
eta 54an bai behintzat. Holango garaipen baten ostean, Sabin Enbeitak
(Balendinen anaiak) bertso hau egin eustan: 

Apurtu dozak Espin eta Bover
Españako txapeldunak,
ospe handiaz etorri arren
zapalduten euskaldunak.
Alperrekoak izan ditue
egindako ahaleginak.
Horregaitikan emoten noa
bihotzetik zorionak.

                                                 Sabin Enbeita

Harrezkero, hainbat aldiz kantau deuste bertso hau Ireneo Ajuriak
eta beste batzuk txarribodetan eta bestelako ospakizunetan. 

Beste urte baten motorraren atzetik be egin genduan, LUBE zahar
batzuk aurretik genduzala. Nirea aberiau egin zan eta han ibili nintzan
zeozelan beste batzuen atzetik. Azkenean ezebez! Ernegatzeko baino ez…   
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SANTO DOMINGOKO IGOEREA 

Gure sasoian lasterketa famatua zan. Nik bitan irabazi neban. Bata
afizionadu mailan eta bestea independiente legez. Hemeretzi bat urte
izango nituan. Gogoan daukat Begoñatik gora igoten genduala eta han
egoan perra itxurako bihurgune gogor baten danak atzean itxi
nebazala. Bigarren Mitxelena izan zan. Egun haretan, nik miresten
nituan txirrindulari batzuk parte hartu eben: Fermin Trueba eta José
Gándarak. Biak kantabriarrak. Ni baino zaharragoak ziran eta ni
euren ondoan erdi ikaratuta nengoan. Gainera, oker ez banago,
Truebak sei bider irabazi eban igoera hori. 
Sasoi haretan ez zan gaurko moduan. Nik ez neban inoiz lizentzia

profesionalik izan. Egia esan, orduan, Espainia osoan sei profesional
baino ez egozan (Poblet, Bernardo Ruiz, Loroño, Botella, Bahamontes eta
besteren bat). Lehen mailako independientea izan nintzan hiru-lau
urtetan eta gero aspirantea. Lizentziarik onena lehen mailako
independientea zan, lasterketa guztietan parte hartzeko modua
zeunkalako. Nik bizikletea itxi ostean lizentzia kontuak aldatu egin ziran.
Guzurretan nabilela pentsauko dozue baina, hasierako urteetan geuk

erosi behar izaten genduzan maillota eta kulotea be. Ez egoan oraingo
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Esaten dabe ez dagoala
gauza gatxagorik norbere he-
rrian pro feta izatea baino. Ez
zan hainbesterako izango,
baina Muxikan bitan behin -
tzat irabazi neban. Ez daukat
aparteko oroitzapenik. Hori
bai, etxekoen eta ingurukoen
poza. Lora-txortea be herritar
batek emon eustan, Isabel
Arrien alhondegikoak. 

Muxikan irabazle (1951). Lorak
emoten Isabel Arrien herritarra. 
Atzean, Asentzio Iza, nire aitabitxi.



moduan talderik eta babeslerik. Esate baterako, gogoan daukat
Loroñok, Barrutiak, nik eta besteren batek  Bilboko denda baten
publizidadea erabili genduala sasoi baten: “Bazares americanos”, baina
ez pentsa diru truke izaten zanik. Traje bat edo narruzko txamarra bat
eskeintzen euskuen aukeratzeko. Nik antezko txamarra bat hartu neban.
Honen inguruan, gauza polit bat daukat kontatzeko. Orduko kazetariek
Gernikakoa nintzala ipinten eben. Hori ikusita, Jose Mari Oar-Arteta
alkateak, neuretzako maillot berezi bat prestau eban “Ayuntamiento de
Mugica” izenagaz. Lanazkoa zan, lodia eta ligorra. Ez zan bape
gustosoa, baina era horretan mundu guztiak baekian nongoa nintzan.
Hau guztiau, jakina, txakur handirik kobratu barik. Gero etorri ziran
Terrot eta Gamma taldeak. Hor diru apur bat baegoan behintzat. 

ANTON BARRUTIA ZELAN EZAGUTU NEBAN

Ni baino bost bat urte gazteagoa da Anton Barrutia, korredore ona
eta lagun hobea. Ez dakit ze urte izango zan, baina gogoan daukat ni
Zorrotzan karrerea irabazita etxerantz nentorrela. Orduan, Bilbotik beste
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urteerarik be ez egoan eta Mirafloresen gora natorrela konturatu nintzan
mutil bat etorrela atzetik. Etxebarrira heldu nintzan eta mutila han. At-
zera begiratu ezkero, irribarretxua egiten eustan. Zornotzara bidean, Or-
mazabal enpresearen parean aldapa txiki bat egoan eta neure artean
esan neban ba ze: “Hortxe atakau behar deutsat”. Bizkor-bizkor ekin
neutsan igoeratxu horreri, begiratu neban atzera eta mutikoa gurpilean
inkatuta. “La letxe! Nor da mutil hau ba? Orain bakarrik falta jat Aut-
zaganen berak neu atzean ixtea…” Holango burutazinoekin nenbilela,
Zornotzara heldu ginan. Nik Muxikarantz hartu neban eta berak zuzen
jarraitu eban Durangorantz. Zelango deskantsua! Gero, Anton Barrutia
ezagutu nebanean, esan eustan berak baekiala ni nor nintzan eta bera-
rentzat gauza itzela zala niri segidu ahal izatea. Harrezkero makina bat
ordu emon doguz alkarregaz. 

ANTON BARRUTIA ETA POBLET

Urte batzuk geroago, Aragoiko Itzuli baten, Zaragoza-Calatayud eta-
pan, Miguel Poblet handiak garaipena lortu gura eban, baina errepetxo
guztietan Antonek oinaztuaren moduan urteten eban eta, azkenean Po-
blet nagusitu zan arren, gorriak ikusi ebazan. Amaitu ta gero, Pobletek
itaundu eustan: 

– Oye, ¿quién es ese chaval? 
– El hermano de éste -erantzun neutsan, bere anaia Kosme seinalatuz. 
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– Joder! Si yo tuviera la mala … que tiene ese… ¡No me ganaría ni
Dios! 

Izan be, Anton Barrutia oso bizia eta odol berokoa zan. Ziklista bi-
kaina, bai kaminoan zein ziklo-krosean. 

POBLET, MENPERAEZINA

Esan beharrik be ez dago, gure sasoiko txirrindularirik onena, batez
be esprintean, Miguel Poblet kataluniarra zala. Bere palmaresa ikustea
baino ez dago. Batzuk uste dabe nik behin irabazi egin neutsala. Ez da
egia. Nik Pobleti irabazi neutsan esprint bakarra Reusen izan zan,
baina ez helmugan. Esprint berezi bat zan eta sari bikaina emoten eben
(ez dakit zenbat, baina diru dezente). Jo neban esprinta eta Pobletek
ezin izan ninduan gainditu. Gero, helmugan, Tarragonan, esprintatzen
hasita, kanbioa apurtu jatan eta akabo!! Hogeiko pinoiagaz sartu nint-
zan. Egia da indartsu nengoala eta moralez gainezka. Estu hartuko
neban, hori ziur, baina horrek ez dau esan nahi irabaziko neutsanik.
Orduan Alfa markako aldagailuak erabilten genduzan eta sarritan
emoten euskuezan arazoak. Gero, Campagnolo etxeak egindakoak era-
bilten hasi ginan eta gauzak hobeto joan jakuzan. 

JAUSKERA GOGORRAK

Nire txirrindulari bizitzako jauskerarik gogorrena Gaztelako Itzuli
baten izan zan. Avilan amaitzen zan etapea eta harresiaren ondotik go-
rantz goazala pankarta bat ikusi genduan. Han esprinta jo genduan
eta neu nagusitu nintzan. Jaisterakoan egoan bihurgune baten laprast
egin eustan bizikleteak eta sekulako narrukoa hartu neban ezker sor-
baldan. Lepauztaia (klabikulea) apurtu neban. Hauxe izan zan nire
lesinorik larriena, bizikletea itxi beharra euki neban arte. 

Beste egun baten, Durangon be kolpe galanta hartu neban. Ez dakit
zelan, danok batera goazala, txirrindulari batzuk aidean urten genduan.
Ni ahuspez jausi nintzan eta narraz egin nituan metro batzuk. Besoak,
hankak eta paparra odoletan nebazala heldu nintzan Ezkurdi plazara,
baina zorionez, ezer apurtu barik. Alde horretatik, suertetsua izan naz.

COPPIGAZ GERTATUTAKOA

Beste ezer baino lehen, esan nahi neuke Fausto Coppi zala sasoi ha-
retan nire idoloa. Niretzat Jaungoikoa zan! Ez ginan sarritan alkarre-
gaz suertatu, baina behin Donostian gertatutakoa kontau behar
deutsuet. Ez dakit ziur ze urte izango zan. Orduan, Preliminares dei-
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tutako proba batzuk egiten ziran Amaran. Abiadura, puntuazinoa eta
horrelako lasterketak ziran. Coppik ez ninduan ni ezagutzen, baina
parte-hartzaileen zerrenda ikusi ebanean, antolatzaileei esan eutsen
profesionalak ez diranekin ez dauela korridu gura. Ni independientea
nintzan orduan. Honen aurrean, antolatzaileen erabagia hauxe izan
zan: 

– Oscar, te respetamos el contrato, vas a cobrar igual y, además, que-
damos bien con Coppi.

Ni parte hartu ezin izanaren damuagaz gelditu nintzan. Gainera,
lagun asko nituan bertan zain, baina neuk be uste neban konponbide-
rik onena horixe zala. 

Bide batez esango dot, ni Coppizalea izan arren, onartu beharra dau-
kadala Eddy Merckx izan dala onena eta, nire eretxiz, Jacques Anquetil
buruz abilena, berak gura eban moduan kontrolatzen eban lasterke-
tea.

1950: BIZIKLETEA IXTEKO ZORIAN

Hogeitabi urte neukazan. Gazte eta zoro nengoan. Neuk be ez dakit
zergaitik, baina “ez noa gehiago korritzen” sartu jatan buruan. Ez neu-
kan entrenatzeko gogorik be eta 21. lasterketa oso gitxitan parte hartu
neban.  Zorionez, egoera horri bueltea emon neutsan eta 1951a urte
oso ona izan zan niretzat, lasterketa asko irabazi nebazan.

MADRILEKO ABENTUREA 

Urte horretan izan zala uste dot 51an, “Reverendo” Urrutia gure la-
guna Madrilen bizi zan, neska erraketisten kontura. Berak esan eustan
han lasterketa bat egoala eta Loroñok eta nik parte hartu geinkela.
Bueno, hemendik lagun talde bat joan ginan: Jose Mari Oar-arteta Mu-
xikako alkatea, han arazo batzuk konpondu behar zituala eta, Sabin
Astelarra medikua, berak behar eban tramankuluren bat erostera, Lo-
roño eta ni, eta Dionisio Arrien taxistea. Bertara helduta, kostau jakun
Urrutia aurkitzea, baina azkenean egin genduan bat. Hurrengo egu-
nean lasterketa zan eta Loroñori ez eutsen parte hartzen itxi, indepen -
dienteentzat eta handik beherakoentzat bakarrik zalako karrerea. Nik
urten neban, baina harri soltez betetako bide batetik sartu ginduezan
eta eroan nebazan tubular guztiak zulotu nebazan, izan be oso finak
ziran eta. Lasterketa atzean joaten dan kamioian sartu nintzan eta
Aranjuezera. Ordurako ez egoan helmugako pankartarik be! Han aur-
kitu neban herriko alkatea, bekoki ilunez: 

– Zer gertatu da? 
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– Ba, alde batetik informazino txarra eta Loroñori ez deutsie parte
hartzen itxi. Bestetik, nik ez nekian ezer ibilbidearen inguruan eta
ekarritakoa tubular guztiak apurtu jataz, eta hemen ez dago zere-
ginik.

– Bueno, astelehenean joango gara harantz -alkateak. 
– Nigaz ez kontau. Burgosen dago beste karrera bat eta hara joango
gara Loroño ta biok -esan neutsan. 

Antolatzaileek barrakoi batzuk eukezan prestauta txirrindula -
rientzat. Ikusi nebazanean, bueltea hartu eta antolatzaileak eurak ego-
zan hotelera joan nintzan:

– Soy de la organización. Déme una habitación por favor. 
Bizikleteagaz ikusi ninduelako edo, txitik esan barik emon eusten

gelea. Neure bizitzan izan dodan gelarik onena, upealakoa!. Enteratu
nintzan Burgosera joian trena ze ordutan pasatzen zan eta neure artean
biribildu neban plana: “Burgosera joan, Candido Ayalaren dendan tu-
bularrak konpondu eta lasterketan parte hartu behar dot, Loroño be
han egongo da eta.” Pentsau eta egin. Loroño bezperatik egoan Bur-
gosen, eta biok parte hartu genduan. Ondo ibili nintzan. Hirugarren-
edo egin neban eta diru apur bat irabazi be bai.

Hurrengo egunean, Madrilen itxi genduzan gure lagunak Burgosetik
pasatzekoak ziran eta guk bidera urten behar geuntsen, Villafria ingu-
rura, hain ordutarako. Nik gauza bat neukan buruan bueltaka: “Hu-
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Jose Mari Oar-Arteta, Muxikako alka-
teagaz. Argazkia Torrelavegakoa da.
Maillota basaz beteta.



rrengo egunean, lasterketa bat dago Markinan eta parte hartzen badot,
irabazita daukat”. Orduan, esan neutsan Jesuseri: 

– Ebatzi bat hartu behar joaguk. Edo errepidera urten eta horreei
itxaroten geratu edo trenean joan. 

– Hoba trenean joaten bagozak -erantzun eustan. 
Hartu biletea, eskegi bizikletak plataforman eta han goaz trenean.

Kilometro batzuetan, trenbidea eta errepidea alkarren ondotik joiaza-
nez, hara non ikusten dodan gure lagunen kotxea. Eskuetan neukan
bizikletea puzteko bonbea eta haregaz keinuak egiten neutsezan, baina
ez dot uste ikusi ninduenik. 

– “Bueno -esan neutsan Jesusi-, horreek joan dozak eta gu etxakiat
noiz helduko gozaken Bilbora…”

   Eta nik Markinako karrerea ezin neban burutik kendu… 
Halako baten, hurrengo geltokian, non ikusten dogun Dionisio Arrien
andenean…
– Zer egiten dozue hor? Hartu bizikletak eta goazen bizkor! Baina,
isilik eh! 

Arrapaladan bajatu ginan trenetik. Bagoaz geltokiko tabernara eta
han danak mutu eta burumakur egozan. Inork ez eban ahorik zabalt-
zen, kakahueteak jateko ez bazan. 

Dioni taxisteari itaundu neutsan: 
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Markinan nagusi, galtzerdi barik eta
“Ciclos Echave” maillotagaz.



– Zer pasau da ba? 
Harek be ez eustan azalpenik emon gura izan besteen aurrean, baina

keinu bidez argi adierazo eustan isilik egoteko... Madrileko abenturea,
azkenean kalenturea. Ezer konpondu ez, diruak amaitu eta danak
umore txarrean etxerantz. Kontua da, kotxean sartu ginala eta goizal-
deko ordu bietan-edo etxean gengozala. Guk ez geuntsan taxisteari ezer
emon, ez geunkalako zertan ordaindurik, eta ez dakit besteakandik be
ezer kobrau eban… Handik egun batzuetara Dioni taxisteak berak
esan eustanez, oraindino kontuak garbitu barik ei eukezan… Gitxienez,
Sabin Astelarra osagileak eukan helburua bete eban: bere lanerako
behar eban X izpien(Rayos X) makina bat ekarteko asmoz joan zan Ma-
drilera eta erosi eban Tramankulo hori diru guztiak gastau orduko…
Hemen inguruetan ez egoan halangorik.

Edozein modutan, nik hurrengo eguneko lasterketa neukan buruan,
niretzako oso egokia zalako. Jagi nintzan, hartu neban motxilea eta
erropa danak zikin egozan. Berehala bururatu jatan plana: ”Bueno,
Markinan, Etxaberen dendara joango naz, esango deutsat zer pasau
jatan…” 

Holantxe egin neban. Etxabek emon eustazan zeozelango erropa bat-
zuk, eta galtzerdi barik urten neban. Kontuak kontu, dana irabazi
neban (lasterketa bera eta sari bereziak). Madril aldean hainbeste mi-
seria pasau ostean, Markinatik behintzat diru apur batekin itzuli nin -
tzan etxera. 
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Markina. “Aita Serapio” praile karmeldarrarekin, bizikletazale amorratua.



BEDIA ETA SOLLUBE: GERTAERA ZELEBREAK 

Urtea ez dakit ziur, baina 51a izango zala uste dot. Neure errakuntza
bategaitik berandu heldu nintzan Bediako lasterketara. Ailegau nin -
tzan une berean txirrindulariak urteten. Epailea, Francisco Ibañez
“Cables” zan eta ikusi nebanean esan neutsan: 

– ¿Puedo salir? 
– Pero si estás con ropa de calle… 
– Es igual. Me cambio inmediatamente y salgo. 
Esan eta egin. Besteak baino hiru-lau minutu beranduago urtengo

neban, baina harrapau eta irabazi egin neban. Neuk be ez dakit zelan!
Francisco Ibañez “Cables” aitatu dodanez, bide batez esango dot,

epaile zelebrea zala. Bere bizikletatxua hartzen eban eta motxilan dor-
salak, banderinak eta abar.  Lehenengoaren zenbakia hartzen eban eta
kito. Inoiz esan ezkero… “pero no me has visto? He sido segundo o
tercero” edo dana dalakoa, bere erantzuna hauxe izaten zan: 

– ¡He visto al primero y he cerrado los ojos..!” 
“Cablesen” zelebrekeriak alde batera itxita, Bermeon gertatutakoa

kontauko deutsuet. 1951ko Circuito Sollube lasterketan bakarrik ni-
noian alde eginda eta Sukarrieta inguruan kanbioa apurtu jatan. Bide
bazterrean karrerea ikusten egoan batek emon eustan bere bizikletea,
baina ez zan nahikoa izan. Bien bitartean, Felipe Alberdi “Katia”k
pasau ninduan eta bigarren izateagaz konformau behar. Lasterketea
amaitu ostean, eskerrak emon eta bizikletea itzuli, besterik ez zan gel-
ditzen…

BALMASEDAN ESTU ETA LARRI

Balmasedan egiten zan lasterketa bitan irabazi neban, 49an eta 51an.
Kadagua errekearen alde bietatik ibilten ginan zirkuito bati bueltak
emonez. Ezin neike ziur esan, baina lehenengoan izango zala uste dot,
helmuga pasau eta segiduan konturatu nintzan jente mordoa etorrela
neure gainera eta ni taberna batera sartu nintzan erropak aldatzera.
Ez nekian zergaitik, baina laster kontau eusten. Nik etxean aurkitu
neban maillot hori batekin korridu neban, eta dirudienez, antzerako
maillota eukan txirrindulariren bat ikusi eben erreka ondoko bidezi-
dorren batetik urteten. Ikusten egozanak pentsau eben neu izan nin -
tzala eta tranpa eginez irabazi nebala. Eskerrak, Jesus Morales herriko
txirrindulariak lagundu eustana! Plazako balkoitik berba egin eutsen
han egozanei, esanez, nik lege onez irabazi nebala eta orduantxe tran-
kildu ziran, bestela batek jakin… 
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GETXON, BITAN NAGUSI 

Aldi haretan, Getxoko Zirkuitoa ospetsua zan eta zorionez bitan irabazi
ahal izan neban, 51an eta 52an. Dana dala, urteotako baten gertatutakoa
kontau behar deutsuet. Jesus Morales balmasedarra nire antzeko txirrin-
dularia zan. Lasterketa hau berarentzat egokia zan eta irabazi be egin
eban. Urte baten, ni karreran nabilela, non entzuten dodan bide ertzetik:
“Oscar, cabrón.” Begiratu neban eta Jesusen anaia zaharra, Julio, eta bes-
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HASIERA SANTURTZIN, DIRURIK GEHIEN GETXON

Gure denboraldiaren hasiera Santurtzin izaten zan, Circuito del Rom-
peolasen. Behin baino gehiagotan irabazi neban. Zenbateko sariak ego-
zan be gogoan daukat: Lehenengoarentzat, 150 pezeta. Hortik
atzerakoentzat, 100, 75, 50 eta 25. Beste lasterketa batzuetan be ant-
zera ibilten ziran diru kontuak. Hemen inguruan, Barakaldo eta Getxo
izaten ziran “aberatsenak”. Barakaldon 500 edo 600 pta eukazan ira-
bazleak, baina buelta bakotxean sari berezia emoten eben, eta ondo
ibili ezkero, diru dezente pilatu zeinkean. Horregaitik etorten ziran
Euskal Herritik kanpoko hainbat txirrindulari, Kantabriatik, Madri-
letik eta Kataluniatik batez be. Dana dala, egun bateko lasterketen ar-
tean, Getxoko Sari Nagusia izaten zan dirurik gehien emoten ebana:
irabazlearentzat 1.500 pta.

“Circuito del Rompeolas” (Santurtzi).



teren batzuk ziran oihuka. Hurrengo bueltan, beste horrenbeste. Halako
baten, bizikletatik bajatu nintzan eta eurakana abiatu, baina ikusi nin-
duenean hanka egin eben. Hatan horretan, bi minutu inguru galdu ne-
bazan. Edozein modutan, barriro pelotoia harrapatzeko gai izan nintzan
eta azkenean neuk lortu neban garaipena. 
Lasterketa honen 50. urteurrena zala eta, omenaldia egin euskuen

irabazleoi Getxon. 1995ean izan zan. Egun haretan ezagutu neban Ju-
lian Berrendero madrildarra, txirrindulari bikaina izandakoa, ni baino
hainbat zaharragoa eta gauzak zelan diran…Gugaz egonda hurrengo
egunean hil zan. 

GETXO ETA ZORNOTZAKO PASADIZUAK

Aspaldiko urteotan, Zornotzako lasterketa nagusia Udabarri Saria
da, baina hori egiten hasi aurretik, urtean bi karrera gitxienez egiten
ziran herri horretan. Bata, urte hasieran eta bestea uztail inguruan.
Behin gertatutakoa kontatuko deutsuet. Ni Zornotzako lasterketa bat
behintzat irabazita nengoan. Sasoi haretan famatua zan herri erdian
egoan Telesen tabernea. Han sortu ei zan eztabaidea Felipe Alberdiren
jarraitzaileen eta nire aldekoen artean. Alberdi Katia auzokoa zan eta,
normala danez, Zornotzakoak bere alde egin eben posturea. Ez dakit
zer jokatu eben, baina enterau nintzanetik ni artega nengoan. Ezin
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Getxon irabazitakoei omenaldia (1995). Lehenengo iladan: S. Elortza, Martin
Piñera, Fausto Iza, Cipri Agirrezabal, Oscar Elgezabal, Jesus Loroño eta 

Humberto Cirarda (Alkatea).



neutsen herritarrei hutsik egin. Lasterketa hau Getxokoaren hurrengo
egunean zala uste dot. Bezperan urten neban Muxikatik eta Bilboko
Morga tabernara joan nintzan, han afari kopau bat egin eta eurek itxi
eusten lo egiteko gela bat Somera kalean. Harantz ninoiala, non aur-
kitzen dodan kalean Muxikako koadrila bat, abarka ta guzti. 

– Zer dabizue hemen? -esan neutsen hareen itxurea ikusita. 
– Mendian ibili gozak beharrean, Fruizen afaldu joaguk eta Bilbora

etortea bururatu jakuk…, baina dirua amaitu jakuk. Hik zeozer emo-
teko modurik badaukak? 

Apurren bat emon neutsen, egia esan, ez dakit zenbat, baina han gel-
ditu ziran pozarren. Hurrengo egunean, trenez Getxora. Barrutia anaiei
esan neutsen: 

– Gaur zeuetariko batek irabazi daian ahalegin guztiak egingo joa-
zat, baina bihar mesedez zeuek lagundu eidazue neuri Amorebietan
irabazten. 

Oker ez banago, Anton Barrutiak irabazi eban. Beraz, alde horretatik
ezin hobeto. Lasterketaren ostean, Getxon neukan osaba bat bisitatzen
joan nintzan; zeozer jan eta arratsaldean goiz samar etxera heltzea zan
nire asmoa, aldagailu edo kanbioa be lar santu ez neukalako. Baina
gauzak trabestu egin jatazan.  Aiboako geltokian hartu neban trena
eta Askaora etorri nintzan. Bizikletea hartu eta Atxurirantza noala,
gazte batzuk topau nebazan. Ezagutu egin ninduen eta eurekin emon
nituan ordu batzuk tabernarik taberna. Nik ez neban ezer edaten,
baina gustura nengoan eurakaz, beti be gazteekin ibiltea gogoko izan
dodalako. Hatan-horretan, berandu egin jatan eta arrapaladan joan
nintzan azkenengo trena hartzera. Zoritxarrez, urtenda egoan… Etxera
bizikletaz itzultzea beste erremediorik ez neukan. Bidean noala ilundu
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“Teles” tabernaria, Cosme Barrutia, F. Malaxetxebarria eta Anton Barrutia
ziklo-kroserako prest (1954).



egin eban eta Zornotzatik pasau nintzanean, ernegauta eta buruari
bueltaka ninoian: “ Ordu batzuk barru hemen egon behar joat barriro
eta gainera irabazi egin behar. Hau dok izatekoa!” 
Gaueko 11ak alderako etxean nengoan eta hurrengo goizeko 9etan

Zornotzan egon behar. Ibilbidea, gitxi gora behera, hauxe zan: Autza-
gane, Muxika, Elexalde, Zornotza, eta gero Lemoatik zortzi buelta.
Autzaganen atzean gelditu nintzan, baina gero zelaian danak harrapau
nebazan eta bi edo hiru heldu ginan batera helmugara. Esprintean neu
nagusitu nintzan. Haze asaskua!! Edozein modutan, gorputza apurtuta
neukan, ez nintzan neu be. Gorritxoren tabernara joan eta, hango an-
drea muxikarra zanez, esan neutsan: 
Gela bat badaukazue? Hanken gainean be ezin dot egon… 
Nekez hartu dot ohea hain gustura! Lotaldi bat egin ostean, han neu-

kazan kanpokaldean muxikarrak neuri itxaroten, pozaren pozez, apus-
tua irabazita. 

GASTEIZEN LAU BIDER IRABAZLE

Oso gustuko lasterketea zan niretzat Gasteizen egiten zan Circuito
San Antonio. Kriterium antzerakoa zan eta lau bider irabazi neban
(51,53,54 eta 55ean). Horregaitik emon eusten upealako garaikurra
neuretzat, urteroko sariaz gainera. 

Gasteiz (1953). San Antonio
Saria.
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Gasteiz. San Antonio Saria
(1951).



TORRELAVEGAKO LASTERKETA

Txirrindulari oso onak parte hartzen eben eta fama handia eukan.
Ezin izan neban irabazi. 1953an bigarren gelditu nintzan. Dana dala,
urte baten gertatutakoa ez daukat ahaztuteko. Urten eta kilometro ba-
tera esprint berezi bat egoan. Bertako Sniace enpreseak 1.000 pezetako
saria emoten eban. Orduan ez egoan talde lanik eta horrelakorik, baina
lagunen artean moldatzen ginan zelan edo halan eta sari hori poltsi-
koratu neban. Handik kilometro batzuetara, bizikletea apurtu egin
jatan eta erretirau egin behar izan neban. Gero, arratsaldean beste era
bateko lasterketak egiten ziran (jazarpena edo persekuzinoa, kanpo-
raketa...) futbolzelaiaren inguruan egoan pista antzeko baten. Orduko
figurarik handienak  parte hartzen eben. Honeetariko batek, Bernardo
Ruizek, hauxe esan eutsen antolatzaileei: 
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URRETXUN BE NAGUSI

Gipuzkoako Goierri aldeko lasterketetan ondo ibilten nintzan gehie-
netan, niretzako ibilbide egokia eukielako ziur asko. Beasaingo Loinaz
Saria behin irabazi neban eta Idiazabal, Lazkao, Legazpi eta Ordizian
be ez nintzan garaipenetik urrun ibili. Ordizikoa, lasterketarik zeha-
rrenetarikoa da, baina ezin izan neban irabazi. 53an, Hortensio Bidau-
rreta naparrak hartu eustan aurrea. Urte berean, Urretxun, neuk itxi
neban bera atzean, argazki honetan ikusten dozuenez. 

Urretxu (1953). Nire “OSSA” motorragaz, lagunez inguratuta.



– Si corre Oscar, yo no corro, porque esta mañana se ha retirado.
Ez hori bakarrik, neuri be desafioa bota  eustan:
– Te juego 1.000 pesetas.
– Y yo a ti 10.000!
Atzera egin eban eta gauzak horretantxe gelditu ziran. Bernardo Ruiz

ni  baino txirrindulari askoz hobea zan, baina era horretako lasterke-
tetan nik ez neukan inoren bildurrik.

Alde batetik arrazoia eukan, nik  goizean ez nebalako indarrik gas-
tatu, baina ez zan neure borondatez izan, halan suertau zalako baino.
Kontua da, arratsaldekoan ez nebala parte hartu eta kito.
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Oscar eta Iturat. Torrelavega. “SNIACE” Saria.

Torrelavega, 1953. Helmugaratzen (2ª).



Torrelavegako proba hori ezin izan neban inoiz irabazi. Dana dala,
53an, eskuetan euki neban garaipena. Eguraldi negargarria egin eban,
euria bota ahala, hotza… Poblet eta ni bitan jausi ginan, gurpila be
zulotu neban… Ez dakit zenbatek amaituko genduan, hamabost edo
hogei baino gehiagok ez. Amaieran, Lahoz zaintzen nentorren ni. Bi
edo hiru bider jo eban eta ni be atzean jarri nintzan. Halako baten,
Jaime Montañak albotik pasau ninduan eta bigarren izateagaz konfor-
mau behar. Basaz beteta heldu nintzan, argazkian ikusi daitekenez. 

MONJAK BIZIKLETAN

Frantzian era guztietako bizipenak izan nebazan. Ondoren kontauko
deutsuedaz batzuk, baina horren aurretik gure auzoko Segundo Ba-
rruetabeñari gertatutakoaren barri emongo deutsuet. Behin Frantziara
joan zan, ez dakit noiz, baina antxina izango zan, ni baino hainbat za-
harragoa zalako. Kontua da monjak ikusi ebazala bizikletan. Etxera
etorrita amari kontau eutsanean, amak barda bat hartu ei eban eta au-
rrean eroan eban deiadarka: 

– Zer dinok? Monjak bizikletan? Holangorik ez eik esan be egin,
hori pekatua dok eta!! 

Segundoren ama haserratu arren, Frantzian gure aldean aurreratuta
bizi ziran. Nik han ikusi neban lehenengo telebisinoa denda baten eta
Bordelera joan nintzan baten ez eusten itxi parte hartzen, kaskurik ez
eroateagaitik… 

TERROT MAILLOTA ETA BIZIKLETEA 

1954an, Francisco G. de Ubieta kazetariaren gestino bati esker, Di-
jonera joan ginan Loroño ta biok, Terrot bizikleta etxera. Lehenengo
Parisera trenean eta gero handik Dijonera Pariseko Euskal Etxean aur-
kitu genduan batek eroan ginduzan. Berez, kontratua Loroñorentzat
bakarrik zan, baina bitarteko egin ebanak esan eutsen ni bere lagun -
tzailerik finena nintzala eta niri be bizikletea emon eusten. 

Arduradun Nagusia Daniel Doucet izeneko gizon bat zan eta kontra-
tua sinatzera joan ginanean, kasualidadez bera kanpotik zan eta aste-
bete inguru emon genduan Dijonen, zelan edo halan. 

Goiz baten, bertan entrenatzen genbilzala, bata bestearen ondoan gi-
noiazan, iladan joan beharrean, eta hara non agertzen jakuzan gen-
darmeak. Ikusiaz batera, alto emon euskuen eta dokumentazinoa
eskatu. Loroñoren karneta ikusi ebenean… 

– Vous êtes Lorono?- polizietako batek Jesusi aurpegira begiratuta. 
– Oui… Loroño. 
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– Oh la la!!! 
Nahiz eta gu frantzesez ondo moldatu ez, ulertu geuntsenetik, arte-

ragoko urtean, Loroñok Tourrean mendiko saria irabazi ebanean, gen-
darme hori lasterketan ibilia zan eta horrek salbau ginduzan,
osterantzean multa ederra ordaindu beharko genduan...

LOROÑOGAZ MONT VENTOUX-EN

Orduan ez egoan gaurko informazino iturririk eta batean-bestean
egozan lasterketen barri Ubieta kazetariak emoten euskun sarritan.
Bera Loroñozale amorratua zan eta  haren bitartez enteratzen ginan
gu. Behin, Tour de Vaucluse dalakoaren barri emon euskun. Kuestinoa
da ze, Montpellierrera joan behar genduala. Nik Toulousen amaren le-
hengusu batzuk neukazan. Trenean joan ginan Toulouseraino eta le-
hengusuen etxean gelditu gintzazan lo egiten. Eurek esan euskuen
hurrengo egunean ze ordutan geunkan barriro trena Montpellierrera
joateko, baina itzela pasau jakun! Trenean bidaldi bat egin ondoren,
geltoki baten geratu zan. Gure ondoan joiazan neskak bajatu ziran eta
Loroño lo. Nik “tak-tak” zarata bat entzuten neban eta leihora ur-
tenda, ikusi neban behargin bat ebilela gurpilak jotzen mailu batekin.
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TERROT taldeko mailloa-
rekin. Orduan be argazkiak
eta autografoak sinatzen
genduzan.



Zeozer konprobatzeko izango zan. Trena bazterrean geldituta egoan
eta geu bakarrik barruan.

– Jesus!! Itxartu hadi, tren hau geldi jagok eta!
– Mogiduko dok! -Jesusen erantzuna. 
– Mogidu nora? Hau ez joak inora!
– Eh, eh… eta bizikletak?- Jesusek arduratuta.
– Ostras. Ederra egin joaguk!! 
Non gengozan be ez genkian. Jaitsi ginan bagoitik, geltokian sartu,

hurrengo trena noiz geunkan galdetu eta ordu asko be ez ziranez, ber-
tan lo-kuku bat egitea erabagi genduan. Baina gure ardurea bizikiletak
ziran.  Aurkitu genduzanean poz galanta hartu genduan! Bueno, aile-
gatu ginan Montpellierrera eta Tour de Vaucluse horretan parte hart-
zeko prest gengozan. Etapa baten Mont Ventoux igon behar genduan
eta esan neutsan Loroñori: 

– Hi, Jesus! Mendi hau guri Ubietak esandakoa baino gogorragoa
dok itxura baten… Hemen korredore guztiak pinoi handiak ipin-
ten jabilzak, eta danak ez dozak erratuta egongo! 

– Egon hadi trankil! Honek ez jakiek aldatza zer dan eta…-Jesusen
erantzuna. 

Aurreko urtean, 53an, Tourreko mendiko saria irabazita egoan Lo-
roño eta zelan egingo neutsan kontra ba! Dana dala, ni errentzelo txa-
rrak egiten hasita nengoan… 

– Jesus, koroia aldatu behar deutsagu. 
– Ez hadi estutu, gizona! -bere erantzuna. 
– Bueno ba, Jaungoikoak gura dauena izan daitela… 
Urteera puntura heldu ginanean, ni danen bizikletei begira, eta Lo-

roño 22ko pinoiagaz eta ni 21 haginekoagaz, etxeak emondako bizi-
kleteak eukana. Hasi ginan Mont Ventoux igoten eta halako baten
Loroñok bakarrik ospa egin eban. “Hori nora joak ba?” -pentsau
neban neure artean. “Zer egin behar ete jok?” 

Nik neure martxan jarraitu neban zelan edo halan eta kilometro batzuk
garrenean, hara non ikusten dodan Loroño urrunetik albo-alboka, aldatza
igon ezinda. Beragana heldu nintzanerako edur gainean jesarrita egoan: 

– Zer, Jesus? Zer esan neutsun atzo eta gaur be?
– Os….! Holango aldaparik ez jagok munduan be! 
– Bueno, tira… hemen ez joaguk ezer egiten eta goiazak etxera! 
Holantxe amaitu zan Tour de Vaucluseko gure esperientzia. 

ARRATEKO IGOEREA

1954an irabazi neban Arraten. Egia esan, ez neukan itxaropen han-
dirik. Aste barruan, sukarragaz ibili nintzan eta egun baten bertara
joan nintzan entrenatzera eta igon ezinda itxi neban. Domekan zan las-
terketea eta zer egin ezean egon nintzan, “joango nok, ez nok joango...”
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Gorputzaldi hobea neukan eta parte hartzea erabagi neban. Orduan
talderik ez geunkan, baina Anton Barrutia eta biok joan ginan alkarri
laguntzeko asmoz. Anton sasoi betean egoan eta esan eustan: 

– Nik aldatz erdian atakau egin behar dot. 
– Bai, zu joan karrerearen bila -erantzun neutsan. 
Anton Barrutiak jo eban aurrera eta tropel guztia zatituta gelditu

zan. Ni aurrekoekin batera ninoian, San Emeterio, Mitxelena, Pont-
ziano Arbelaitz eta beste batzukaz. 

Usartza gainera heltzeko hirurehun bat metro falta zirala, erasoa jo
neban eta inork ezin izan eustan jarraitu. Antonegaz bat egin neban
eta gero esprintean neuk irabazi neutsan.
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Eibar (1954). Arrateko Igoeraren urteerea.

Lasterketea irabazita Arraten.



BILLABONATIK ELIZONDORA

Donostia aldean korritzen nebanean, gehienetan Irunen gelditzen
nintzan lo egiten. Bertako matrimonio bategaz hartu-emon handia neu-
kan eta niretzako beti izaten eben gela bat prest. Billabona irabazi eta
gero Irunera joan nintzan lo egitera, handik egun bira Elizondon egiten
zan Baztango Itzulian parte hartzeko asmoz. Barrutia anaiak, ostera,
etxera joan ziran eta ez eben parte hartu. Elizondoko Trinketa ostatuko
familiagaz amistade handia egin neban, berezki aititagaz. Nire aitaren
antzera ha be Ameriketan egona zan eta berbaldi luzeak eukiten gen-
duzan horren gainean. Etxeko alabeagaz be ondo konpontzen nintzan
eta inoiz zinera be joan ginan alkarregaz. Lasterketa oso egokia zan
niretzat, 100 kilometro ingurukoa, eta ibilbide aproposa. Karrerea hasi
baino lehen, ostatua txirrindulariz bete zan, batez be Gipuzkoatik eto-
rriak, eta han ebilzan janariz poltsikoak beteten. Hori ikusita, aitita
etorri jatan esanez: 

– Hemen denek hartu dute janaria ugari eta zuk ez duzu deus hartu. 
– Nik ez dot gauza handirik behar. Tortilla batekin nahikoa dot. Ba-
karrik nago. Ez daukat inor laguntzeko. Gauzak ondo badoaz, ira-
bazi egin neike. Bestela, alperrik da -erantzun neutsan. 

Azkenean, Elizondoko lasterketa irabazi egin neban, Hortensio Bi-
daurretaren aurretik. Harek agureak hartu eban poza!! Haren besar-
katu beharra!! 
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BURGOS-ARANDA

Ezin neike esan ziur ze urtetan izan zan, baina Burgos eta Aranda
artean egiten zan lasterketa baten danak gainditu nebazan. Ez dakit
lasterketa ofiziala zan be. Dakidana da, Arandara Francisco Morenoren
aurretik heldu nintzala. Han egotaldi luze bat egin behar izan genduan

60

ONDARROAKO ARRAIN-ZOPEA

Gure sasoian Ondarroan bizikletarako zaletasun ikaragarria egoan. Urte
batzuetan etapa biko itzuli bat antolatu eben. Niretzako ibilbide aproposa
izaten zan eta ondo ibilten nintzan. 54an etapa bat be irabazi neban.
Lagun asko neukazan Ondarroan eta Penalty tabernan sarritan gelditzen
nintzan. Seme baten moduan tratatzen ninduen. Ezkaratzean jaten neban
bertako amagaz. Hango moduko arrain-zoparik ez egoan munduan!! Bil-
boko Guriako sukaldaria be hiru bider joan ei zan sekretua ezagutzera.
Ondarroan bertan, txoko baten, jan neban beste behin haren modukoa.
Gabriel Toña, Banco de Vizcayako zuzendaria, Ignacio Oriamendi eta
beste lagun batzuk joan ginan eta Athleticen entrenatzaile izandako Ur-
kizuren seme batek prestau euskun arrain-zopea. Itzel gozoa! Sukaldariari
galdetu neutsan zein zan sekretua eta hauxe erantzun eustan: 

– Jenero ona eta bezperan egin. Ez dau balio egin eta berehala ma-
haira aterateak. 

Ondarroako “Gran Premio Liberacion” (1954). Nik etapa bat irabazi neban.
A. Barrutiak sailkapen nagusia.



eta barriro Burgoserantza. Han be neu nagusitu nintzan, baina kasu
honetan, bakarrik sartu nintzan helmugan. Francisco Morenori “El al-
baceteño de Mugica” deitzen eutsien. Familia apalekoa zan eta egotaldi
luzeak egiten ebazan hemen. Antza, Muxikako alkateak zelango-ha-
lango laguntzaren bat emoten eutsan. 

MIERESEN BIGARREN EGIN ETA IRABAZI

1954an Miereseko lasterketa irabazi neban, baina garaipena zelan
lortu neban kontau aurretik biajean jazotakoa kontauko deutsuet. Tre-
nean joan nin tzan Asturiasera. Kosme eta Antonegaz geldi tuta nen-
goan, baina ez ziran etorri. Halako baten non ikusten dodazan tren bide
ondo-ondoan melo kotoi arbolak bete-beterik eta meloko toiak begiekin
be jateko modu koak. Treneko lehenengo bagoiraino pasau nintzan,
salto egin, kolko-bete batu eta azkenengo bagoira salto egin neban ba-
rriro trena martxan joiala. Orduko trenak astiro-astiro ibilten ziran,
kea dariola… Ni, ostera, gazte eta bizkor nengoan. 

Lasterketan bigarren egin neban, baina neuretzat izan zan garaipena.
Zortzi-hamar bat txirrindulari heldu ginan eta esprintean, Julio San
Emeteriok hiru bider bultzatu ninduan jentearterantz. Erreklamau
egin neban eta epaileek arrazoia emon eusten. Sekula irabazi dodan
garaikurrik handiena jaso neban. Hementxe daukazue. 
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Burgos-Aranda-Burgos lasterketea. Arandara lehenengo heldu nintzan Francisco
Morenoren aurretik. Gero, Burgosera barriro eta han be nagusi.



GARAIKURRAK, AMAREN BIZIPOZ

Mieresen irabazitako trofeotzarra aitatu dodanez, nire bestean daki-
zue poz itzela emoten dabela eskuratzen dozuzanean, baina gero lan
handia be bai. Hautsez beteten dira eta, sarritan garbitu ezik, ugertu.
Nik horretan suerte galanta neukan neure amagaz. Harro egoan se-
meak irabazitako garaikurrekin eta ia egunero garbitzen ebazan leiho
ondoan jarrita, bidetik pasatzen ziran guztiek ikusi egiezan.

HASERREA ETA POZA ZARAUTZEN 

Irungo jaietan beti izaten ziran lasterketak eta ni bi-hiru egunerako
joaten nintzan hango familia baten etxera. Hango zereginak amaitu
ostean, Zarautzeko lasterketan parte hartzea erabagi neban. Trena
hartu eta goizean goiz heldu nintzan Zarautzera. Geltokitik herrirantz
noala, gazte bat aurkitu neban eta itaundu neutsan: 

– Zu… mesedez, hemen erropak aldatzeko lekuren bat? 
Handik hurrean egoan taberna bat seinalatu eustan. Heldu nintzan

eta garbikuzia egiten ebilzan, han be jaiak ziran eta. Trajez eta bizi-
kletea eskuetan neukala, aldatzeko tokiren bat eskatu neutsen…

– Hor daukazu komuna! -erantzun eusten ez oso modu onean. 
Hartu neban amorru bat!! Inoiz ez eta behin trajea jantziko, eta ko-

munera bialdu aldatzera… “Ez horixe!” pentsau neban neure artean. Or-
duan dirutik polito nenbilenez, inguruan hotelik ete egoan galdetu
neutsen eta esan eusten non. Joan bertara, gela bat hartu, aldatu eta ko-
rridutera. Gainera, irabazi egin neban eta Mariano Galartza agertu zan,
ospatu egin behar genduala esanez. Sekulako gastua egin eban hotelean…
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MARIANO GALARTZA ETA ONAINDIAREN IZAERA 
BEREZIA

Mariano Galartzagaz hartu-emon handia izan neban. Txirrin du -
laritzaren alde lan ikaragarria egin eban eta hainbat diru gastau be bai.
Bera zan Ordiziko lasterketaren antolatzailea, eta kategoriako gizona! Bi-
hotz onekoa eta eskuzabala. Beti laguntzeko prest egoan Mariano.

Jesús Galdeanok kontau eustan, behin, Lizarratik urten ebala entre-
natzen eta Ordiziraino joan zala. Han ebilen kalean, diru barik eta gose
itzelagaz. Zorionez Mariano Galartza azaldu zan eta bazkaltzera eroan
eban taberna batera. Mesede galanta egin eutsan. Galdeanok esan eus-
tanez, goseak hilik egoan, txakur handirik ez poltsikoan eta Lizarrara
heltzeko gorriak ikusi behar zituen.
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Zarautzen saria jasotzen. Federazinoko ordezkaria eta alkatearen erdian.

Zarautz (1955).



Joan nintzan bere etxera, jo neban atea eta zabaldu eustanean, lehenengo
gauzea: 

– Oscar, zer egiten dok hemen? 
– Hauxe ta hauxe esan deust Mariano Galartzak… -kontau neutsan. 
Isilik gelditu zan apur baten eta ezer esan barik atea itxi egin eustan. 
Dionisio Onaindia gizon berezia zan, arraroa. Gehienetan bakarrik ibil-

ten zan, ezpanetan zotz bat eukala. Ez eban ia inogaz berbarik egiten,
aurpegira begiratu bez. Ni, ostera, beti agurtzen ninduan.

– Zer, Oscar? Zelan gabizak? 
Ez dakit biok kirolariak ginalako ala zergaitik, baina beti esaten eus-

tan zer edo ha.
Pelotari moduan bikaina zan, orduko onenetarikoa. Behinola Atxa-

landabasoren tabernan postura bat egin eban koadrila bategaz: Ger-
nikako frontoi zaharrean, lauko marran jarri eta hamar pelotakadatik
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Antza, soldadutzan, Mariano, Dionisio Onaindia pelotari handiagaz ba-
tera egon zan eta gorabeheraren bat euki eben euren artean, ez dakit zer.
Harrezkero, Mariano bakeak egin gurean ebilen eta egun baten hauxe esan
eustan: 

– Dionisio Onaindiarekin badaukazu ezagupiderik? 
– Nik bai. Ez dauka ia inogaz traturik, baina nigaz ondo konpontzen

da. 
– Mesedez esaiozu hain egunetan Gernikara joan behar dodala ziklo-

kros lasterketa batera eta ea berarekin egoterik izango neuken…
–Nik gestinoa egingo deutsut. Beste kontu bat izango da zer eran tzuten

deustan. 

Atano VII, Kortabitarte, Mateo Murua, Gallastegi eta Dionisio Onaindia.
R101727 Bergarako Udal Artxiboa. Toribio Jauregi Fondoa. Egilea: Toribio Jauregi

1943/10/03.



bederatzitan baietz txapea jo. Neuk ikusi neban zelan aparau eban be-
deratzitik bederatzitan eta hamargarrena bota bez.

ANDALUZIAKO ITZULIKO ABENTURAK

Orduan Andaluziara joate hutsa be abenturea zan. Nik behin baka-
rrik parte hartu neban hango Itzulian. Loroño, Barrutia anaiak eta neu
joan ginan. Madrileraino trenez, handik aurrera bizikletan, etapa bat
baino gehiagotan. Lehenengo, Madridejos aldera jo genduan. Bide er -
tzak eperrez beteta egozan. 

Cosme Barrutia ehiztari amorratua zan, baina egun haretan ez eukan
eskopetarik. Hori jakin izan baleu, behar bada, eroango eban… Go-
goan daukat zelan ibili zan eperrei mokilak jaurtiten. Hurrengo egu-
nean mezatara joan ginan, eta abadeak ez eukan besterik, Franco gora
eta Franco behera. Gu, alkarreri begira, harrituta. Meza ostean, ko-
mentau be egin genduan: “Zer izan dok hau! Franco gehiagotan aitatu
jok Jaungoikoa baino!” Gero enterau ginan herri hori ehiza kotoa zala
eta Franco sarritan ibilten zala inguru haretan. Kontua da, guk Anda-
luziara heldu behar genduala, eta ni gaixotu egin nintzan. Eguraldi al-
daketekin samatik asko sufritzen neban. Egun haretan mina neukan
eta ia berbarik be ezin neban egin. Cosmek eta Jesusek euren bidea ja-
rraitu eben eta Anton neugaz gelditu zan.

– Anton, joan hadi horreekaz, ni konponduko nok eta!! 
– Zelan itxiko joat, ba, lagun bat hemen bakarrik? 
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Hoberantz egin nebanean, hartu genduzan bizikletak eta barriro
abiatu ginan. Bidean, sekulako euri zaparradeak harrapau ginduzan.
Lehorraren bila hasi ginan eta herri txiki baten karabi bat aurkitu gen-
duan. Barruan gagozala, artzain bat sartu zan, bere kapa, makila eta
makutoarekin. Atera eban kutxilloa, urdai zati bat, eta han hasi zan
urdaia gordinik jaten. Anton eta ni, ostera, gosez amorratzen. Apur bat
atertu ebanean, hurrengo herrira joan ginan, bertan lo egin eta handik
Malagara, han aurkitu genduan kamioi baten. Kamioilariari eroango
ete ginduzan esan geuntsan eta baiezkoa. Mesede galanta egin euskun!

BAHAMONTES ZELAN EZAGUTU NEBAN 

Andaluziako Itzuli haretan ondo ibili nintzan. Bost etapatan lehe-
nengo bosten artean sartu nintzan. Azkenengoan, hamargarrenean,
Jose Escolano ta biok ginoiazan alde eginda eta baneukan irabazteko
itxaropena, baina Tarifan, mendate bat igoten goazala, txirrindulari
bat pasau zan gure ondotik oinaztua baino bizkorrago. Gero jakin
neban zein zan: Federico Martin Bahamontes, Espainiako eta munduko
igotzailerik onenetarikoa. Oraintsu gure lagun Xalba Arriolak kontau
deustanez, kazetari batek hau idatzi ei eban: “Bahamontes dejó atrás
a su propia sombra.”  Kontuak kontu, Bahamontesek ez eban irabazi
etapea, baina nik ez. Bigarren gelditu nintzan. Ez dot gogoratzen zei-
nek hartu eustan aurrea. Galdutakoak ahaztutea hoba!

DANA ZAN APUSTUA

Gure sasoian gehienok ginan apustuzaleak. Edozein tabernatan sartu
ezkero, segurua zan posturaren bat egitea. Orain kontauko dodana,
Kanpetxaren tabernan egin genduan, Berriatuan. Ni bizikletan eta
Angel Arriola izeneko bat zaldi gainean. 400 metro edo gitxiago izango
ziran herriko plazaraino. Ez dozue sinestuko baina, apustu egunean,
kamino guztia garbitu neban ginarra bategaz. Jakina, nik pistako tu-
bularrak neroiazan, fin-finak, edozein gauzagaz zulotzeko modukoak
eta bidea garbi-garbi egotea beharrezkoa neban. Kasualidadez, “An-
drakas” kazetaria handik pasau ei zan motorrean Ondarroarantz eta
zeregin horretan nabilela ikusi ninduan. Handik egun batzuetara gal-
detu eustan ea zer egiten neban kalea garbitzen. Kontua da, posturea
egin genduala, biok geldian urtenda. Ni pinoi fijoko bizikleta bategaz
joan nintzan. Lehenengo metroetan zaldiak aurrea hartu eustan, baina
azkenerako neuk gainditu neban. Egia esan, ez dakit zer edo zenbat
jokatu genduan. Diru apurren bat izango zan eta bazkaria, ziur asko.
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ERREBANTXEA MOTORRAREN AURKA

Gure sasoian apustuetarako zaletasun itzela egoan. Edozein taber-
natan sartu ezkero, segurua zan posturaren bat egitea. Orain kontauko
dodana, Kanpetxaren tabernan egin genduan, Berriatuan. Ni bizikletan
eta Angel Arriola izeneko bat zaldi gainean. 400 metro edo gitxiago
izango ziran herriko plazaraino. Ez dozue sinestuko baina, apustu egu-
nean, kamino guztia garbitu neban ginarra bategaz. Jakina, nik pistako
tubularrak neroiazan, fin-finak, edozein gauzagaz zulatzeko modukoak
eta bidea garbi-garbi egotea beharrezkoa neban. Kasualidadez, “An-
drakas” kazetaria handik pasatu ei zan motorrean Ondarroarantz eta
zeregin horretan nabilela ikusi ninduan. Handik egun batzuetara gal-
detu eustan ea zer egiten neban kalea garbitzen. Kontua da, posturea
egin genduala, biok geldian urtenda. Ni pinoi fijoko bizikleta bategaz
joan nintzan. Lehenengo metroetan zaldiak aurrea hartu eustan, baina
azkenerako neuk gainditu neban. Egia esan, ez dakit zer edo zenbat
jokatu genduan. Diru apurren bat izango zan eta bazkaria, ziur asko. 

BESTE APUSTU BAT ZALDIAREN AURKA

Behar bada, egindako posturetatik serioena, hauxe izango zan:  500
erreal jokatu genduzala uste dot (125 pezeta). Ni bizikletan eta herriko
bat zaldi gainean. Santi Morgak zaldi oso bizkorra eukan. Harek ate-
raten eban apatx-hotsa!.

Egun baten, Gernikatik Muxikara etorri ginan eta neuk irabazi neu -
tsan, baina egun horretan ez genduan ezer jokatu. Edozein modutan,
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Berriatua. 1954. Apustua zaldiaren aurka Patxi Abaroa, Oscar (txapelagaz),
Pedro “Astobitze”, Angel Arriola (zaldi gainean) eta Teodoro “Kanpetxa”, anto-

latzailea.



hortik sortu zan benetako posturea: Muxikako Udaletxearen paretik
urten eta Gerekizeraino. Nik, kasu honetan, sozio bi neukazan, Jonás
eta David. Azkeneko hau tabernaria zan eta beti egoten zan belarriak
tente zituala danetaz enteratzeko. Norbaitek tabernan komentau ei
eban, zaldiak ez dakit zenbat denporan egiten ebala… 

– “Ostras! Txarto jekoatek ba!”-pentsau neban neure artean. 
– Bueno, nik ahaleginak egingo joazat bai, eta zeozerk urtengo jok!!
Ni goizean goiz joaten nintzan entrenatzen, eguna guztiz argitu orduko.

Egun baten, bidetik noala, sasi ostean purutxu baten argia ikusi neban.
“Hara! Honeek nire zelatan dabiz. Oraintxe irabaziko dot posturea”. Hu-
rrengo egunean, toki beretik pasau nintzan eta barriro bezperan ikusitako
gauza berbera. 800 metro inguru topera egin nebazan, aurreratxuago gel-
ditu, apur baten egon eta beherantz. Egun bat baino gehiagotan egin
neban gauza bera. Harrezkero, hemengo Goikok sarritan esan deust ia
seguru bere aita izango zala ni zaintzen egoten zana. Niri bardin-bardin
jatan. Pentsautako plana ezin hobeto burutu neban eta hori zan nire hel-
burua. Laster zabaldu ziran zurrumurruak tabernetan: 

– “Oscarrek honenbeste denporan egin jok…”
– Txo, hemen danak ikaratuta itxi dozak.-esan eustan David nire

sozioak.
Ailegau zan eguna eta han agertu zan zaldia, mantatxu eta guzti. Ni

be prest. Hasteko txistua jo behar ebanak esan euskun: 
– Etorri hona urteera puntura probea hasteko!
Ni marran ipini nintzan eta bi-hiru minutu itxaroten egon ondoren,

zaldiaren jaubeak esan eban: 
– Eroan zaldia kortara! 
Antza, aurretik eukezan erreferentziak izanda, ikaratu egin ziran.

Ipinitako seinalea (25 pezeta zirala uste dot) kobrau genduan, loteria
jokatu, dirua atzera tokau, barriro jokatu eta azkenerako ezebez! 

URKIOLA ATZEZ

Edozein eztabaida nahikoa zan apustua egiteko edo erronkea bota-
teko. Orduan, beste entretenimentu handirik be ez egoalako behar
bada, taberna baten bost-sei lagun batu ezkero, gehienetan kezkea eta
hortik desafioa sortzen zan. 

Muxikan, posturarik gehienak, Fuenterrabia tabernan egiten ziran. Ire-
neo Ajuria bertsolariaren aitarena zan. Nik bizikletan atzez ibilteko abili-
dade handia neukan. Behin, Elexaldeko Jose Alberdi etorri jatan esanez,
ea apustu bat egiteko prest ete nengoan, ni atzez eta urlia aurrez… Ni et-
xetik urteteko deseatzen nengoanez, bitan pentsau barik erantzun neutsan: 

– Jokatu bildur barik. 
Azkenean, besteak atzera egin ei eban eta postura hori ez zan jokatu.

Ipinitako seinalea, ogerleko bat edo, kobrau ei eban eta kito. 
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Beste egun baten, Sotero Lejarzegi eta biok bizikletan Elexaldetik
goazala, ez dakit zelan urten eban autuak, baina alkarreri desafioa
bota geuntsan, batak atzez eta besteak aurrez zeinek bizkorrago igon
Gerekizera.

– Nik atzez jarrita zuri segiduko deutsut -esan neutsan.
– Ez zara kapaz! -erantzuna.
– Ni ez nozu atzean itxiko…
Ez genduan trabesik jokatu, baina Sotero hasi zan jo ta ke eta ni txik-
txik-txik bere gurpilean. Biok batera antzean heldu ginan gora. Sasoi ha-
retan, Bautista Onaindia “Treinta” zan famatua Urkiola atzez igoten
ebalako. Bizikletea be horretarako beren-beregi prestauta eukan. Behinola,
Muxikako gure koadrilakoak be joan ginan Urkiolara. Egun baten, berotu
ginan tabernan, nik baietz igon atzez eurak aurrez baino lehenago. Laster
egin genduan aprobea eta inork ezin izan eustan jarraitu. Txakurzuloraino
aguantau eustan batek, beste guztiak lehenago gelditu ziran. Hasieran
22ko pinoia erabili neban, gero 20koa eta amaieran barriro 22koa.

NEU EZ NINTZAN ABERASTU BAINA… 

Konturatuko zinien apustuetatik ateratakoagaz ez nintzala aberastu,
ezta bizikletatik be, baina besteren bati lagundu neutsan, antza. Vi-
cente Guemez arratiarrak behin baino gehiagotan esan deust erdi
txantxetan gazte garaiko jazoera bat. Guemezek gugaz pare bat urte
edo egin ebazan. Postu on batzuk lortzen zituan, baina ez zan irabaz-
lea. Behin hauxe itaundu eustan:

– Oscar, hik zenbat diru ateraten dok bizikletatik? 
– Urritik martira arte etxean ezer eskatu barik ondo bizi izateko lain
-erantzun neutsan.

– Hori baino ez, hainbeste karrera irabazita? Orduan nik ez jaukoat
zereginik! Beste bide bat hartu behar joat...

Bizikletea itxi eta Venezuelara joan zan. Han, Gobernuko kargu han-
diren baten bizilagun izatea suertatu ei jakon eta harek ate asko za-
baldu ei eutsazan. Aspaldi itzuli zan Euskal Herrira. Gaur egun,
alkarregaz gagozan bakotxean, horixe gogoratzen deust:

– Heuri esker aberastu nintzoan ni!!

ZORIONEKO ZIATIKEA 

Gazterik itxi behar izan neban bizikletea. Pare bat edo hiru urtean
ibili nintzan kili-kolo. Ez dakit ziatikea ala zer zan, orduan medikuntza
arloan ez egoan gaurko aurrerapenik eta… Behin, “Bicicleta Eibarresa”
baten, Barazarren gora goazala, eskumako hankeak tiratu egiten eus-
tan eta besteei ezin segidu. Atzean gelditu nintzan eta neure martxan
joatea erabagi neban. Landara bidean, apurka-apurka aurre koengana

69



hurreratzen ninoian, baina, halako baten, eskumako hankea gelditu
egin jatan eta jausi egin nintzan. Apur bat atzerago, motorrean, mediku
bi etozan: Alegria, Zornotzakoa, eta herriko Sabin Astelarra. Zer ger-
tatu jatan ikusita, biak etorri jatazan:  

– Zer pasau jatzu? 
– Hanka hau gelditu egin jatala. 
– Aiba la letxe!!
Eurek be ez ekien zerena izan zeitekean. 
– Bihar pasau zaitez kontsultatik, mesedez -esan eustan Astelarrak. 
Joan nintzan, eta esan eustan baze:
– Emon deutsu minik?
– Bapez! Ezer sentidu bez. 
– Bizikleteaz etorri zara, ezta? 
– Bai. 
– Emon eizu buelta luze bat hortik eta zatoz barriro kontsultara. 
Hartu neban bizikletea eta Bermeora joan nintzan, Sollube igon eta

gero Mungiatik barriro Sabin Astelarragana. 
– Zer? Minik emon deutsu?  
– Ezelangorik bez! 
– Hau bai gauza arraroa!! -esan eban osagileak. 
Bera estomaguko espezialistea zan eta aholku hau emon eustan: 
– Joan zaitez Mujikagana. Nor zaran esan eta nahikoa da!  
Orduan Pedro Mujika Athleticeko medikua zan, eta Bilbon eukan

bere kontsultea. Bertara joan nintzan, azaldu neutsan zer gertatu jatan,
eta tratamentu bat ipini eustan. Dana dala, bardin jarraitu neban.
Egun baten hobeto eta hurrengoan txarrago… 
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1955eko Vuelta. Bizkaiko Selekzioa: Carmelo Morales, Tomas Oñaederra, 
Antonio Ferraz, Jesus Dermit (hautatzailea), Oscar Elgezabal, mekanikoa,

Cosme Barrutia eta Jose Antonio Landa.



Lesino honek nahikoa buruhauste emon eustan. Sasoi haretan Es-
painiako Vueltan ez eben talde komertzialek parte hartzen; herrialdeka
edo eskualdeka korritzen zan. Esate baterako, Espainia, Frantzia, Ita-
lia eta abarrekin batera, Katalunia, Levante, Gipuzkoa-Nafarroa, Biz-
kaia eta beste batzuk parte hartzen genduan. Jesus Dermit zan
Bizkaiko selekzionatzailea, eta galdetu eustan: 

– ¿Cómo te encuentras, Oscar? 
Neuk be ez nekiala esan neutsan. Egun baten ondo eta hurrengoan

txarto...
– A mí me interesa llevarte, porque puedes ganar alguna etapa al

sprint. Vamos a arriesgarnos….
Modu horretan parte hartu neban 1955eko Vueltan, baina ez nenbi-

len gustura. Isidro Salinas lekeitiarra zan orduan gure osagilea, eta
harek be egunero galdetzen eustan zelan ninoian. Eta nire erantzuna,
betikoa: “Banabil, baina ez ondo.” Tortosa-Valentzia etapan hankea
min emoten hasi jatan. Ezin neban… Jateko apur bat emon eusten, tu-
bularrak lepoan nituan, eta bakarrik gelditu nintzan ea zenbat aguan-
tatzen neban. Medikuak aginduta, badaezpada, kotxe bat etorren nire
atzetik eta Vinaroz inguruan erretirau egin nintzan. Agur Vuelta a Es-
pañari! Trena hartu gabaz eta hurrengo egunerako Bilbora. Atxuriko
“Gerniquesa” tabernan bizikletea itxi eta Mujika sendagilearen kon -
tsultara joan nintzan artezean. Jentez gainezka egoan arren, segiduan
hartu ninduan eta errezeta bat egin eustan: 

– ¡Tómate esto! Pero creo que esto tiene mala solución. Me parece
que te va a seguir dando guerra…

Erosi neban botika hori eta prospektoa irakurri be bai. Oraindino ez jat
ahaztu izena: “Butazolidina.” Erreumearen kontrakoa zala ipinten eban. 

Hartu neban, baina nire ga txak
ez eukan erremediorik… Laster-
keta batzuk gehiago korridu ne-
bazan, baina, handik lasterrera
bizikletea ixtea erabagi neban.
Ondoen ibili beharreko sasoian,
27 urtegaz, agur txirrindularitzari,
bizitza honetan gehien gustau izan
jatan gauzea! 
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1955eko Vuelta. Koldo, anbulan tziako
txoferra, René Marigil txirrindularia eta
neu, erretiratu ondoren. Nire irribarreak
ez dau pena handirik erakusten, etxera
etorteko pozagaitik izango zan...



OSCAR ELGEZABALEN PALMARESA
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1947
1. Las Carreras. 
1. Muxika. 

1948
1. Santurtzi. 
1. Zornotza (Karmenetako

Zirkui toa) 
1. Santo Domingoko Igoerea. 
1. Durango.
1. Bilbo (Abiadura lasterketa)  
2. Sevilla-Malaga-Sevilla (2.

Etapa) 
2. Galdakao. 
3. Santurtzi.  
3. Barakaldo. 
3. Gorliz. 
3. Larrabetzu. 
4. Larrabetzu. 
5. Getxoko Zirkuitoa. 
6. Torrelavega. 
7. Espainiako Ziklo-Kros txapel-

ketan. 
8. Begoñako Zirkuitoa. 

1949
1. Oñati (Abiadura kilometroa) 
1. Santurtzi(Rompeolas) 
1. Zestoa. 
1. Amorebieta (San Antonio) 
1. Markina. 
1. Berango. 
1. Sestao. 
1. Balmaseda. 
1. Begoñako Zirkuitoa. 
1. Lemoa. 
1. Galdakao. 
1. Zorrotzako Zirkuitoa. 
2. Muxika.
2. Santurtziko Zirkuitoa. 
2. Laudioko Sari Nagusia. 
2. Astillero. 

2. Lekeitio. 
3. Ortuella. 
3. Amorebietako Txirrindulari

Elkartearen Sarian. 
4. Beasain (Loinaz) 
4. Bilbo. 
4. Deustu. 
9. Arantzazuko Igoerea. 
9. Durango. 
9. Getxoko Zirkuitoa. 
10. Bizkaiko Sari Nagusia. 

1950
1. Amarako Abiadura lasterketa. 

1951
1. Oñati (Abiadura kilometroa) 
1. Santurtzi (Rompeolas) 
1. Beasain (Loinaz) 
1. Muxika. 
1. Bilbo. Gran Premio Libera-
ción. 

1. Durango. 
1. Eibar (San Juan) 
1. Eibar (Abiadura Lasterketea)
1. Barakaldo. 
1. Bedia. 
1. Markina. 
1. Getxoko Zirkuitoa. 
1. Balmaseda. 
1. Gasteiz (San Antonio)
2. Gamarra. 
2. Sestao. 
2. Sollubeko Zirkuitoa. 
2. Gaztelako Itzuliko 2. Etapan. 
2. Elorrio. 
3. Gasteiz (Andra Mari Zuria) 
3. Igorre. 
4. Areeta. 
5. Amorebieta (Gran Premio Li-
beración) 

5. Gaztelako Itzuliko 7. etapan. 
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6. Zarautz. 
6. Lizarra-Iguskiza.

1952
1. Getxoko Zirkuitoa. 
1. Sardineroko Zirkuitoa. 
4. Bilboko Sari Nagusiko 3. Eta-

pan. 
5. Barakaldo. 
5. Cabezón de la Sal. 
10. Bilboko Sari Nagusia(S.N.) 

1953
1. Urretxu. 
1. Arrasate. 
1. Gasteiz (San Antonio) 
2. Getxoko Zirkuitoa. 
2. Torrelavega. 
2. Ordizia. 
3. Ondarroa (Gran Premio Libe-
ración) 

4. Lazkao. 
4. Trofeo General Yagüe (Burgos) 
4. Kataluniako Voltako 8. Eta-

pan. 
5. Arrateko Igoerea. 
5. Eibar (San Juan) 

1954. TERROT taldea
1. Arrateko Igoerea. 
1. Mieres. 
1. Zornotza. 
1. Bilboko Kriteriuma. 
1. Billabona. 
1. Elizondo. 
1. Gasteiz (San Antonio) 
1. Gasteiz (Andra Mari Zuria) 
1. Antzuola. 
1. Elgoibar (Etxaniz Memoriala) 
1. Ondarroako Sari Nagusiko 2.

Etapan.
2. Aretxabaleta.
2. Idiazabal. 
3. – Errenteria. 
3. Iurreta (San Miguel Saria) 
3. Aragoiko Itzuliko 1. Etapa. 
4. Ondarroako 1. Etapa. 
5. Legazpia. 
5. Ondarroako Sari Nagusia (S.
N) 
6. Lazkao. 
6. Beasain. 
7. Eibar (San Juan) 
7. Getxoko Zirkuitoa. 
8. Lizarra (G. P. Vasco-navarro

montaña) 
8. Bergara. 

1955. GAMMA
1. Arrasate. 
1. Gasteiz (San Antonio) 
1. Zarautz. 
1. Azpeitia (San Inazio) 
2. Andaluziako Itzuliko 3. Eta-
pan.
2. Andaluziako Itzuliko 10. Eta-

pan. 
2. Bergara (Camp. Vasconavarro

de Montaña) 
2. Portugalete. 
3. Andaluziako Itzuliko 6. Eta-

pan. 
4. Eibarko Bizikletaren 3. Eta-

pan. 
4. Gasteiz (Andra Mari Zuria) 
5. Andaluziako Itzuliko 4. Eta-

pan. 
5. Andaluziako Itzuliko 9. Eta-

pan. 
10. Andaluziako Itzulia (S.N.) 

Oharra: Palmaresa, Juan Dorronsoro eta Javier Bodegasek egindako 
“Hego Euskal Herriko txirrindularitzaren historia” liburutik aterata
dago. Lasterketaren mailaren arabera, baleiteke batzuk ez agertzea. 



LASTERKETETAN EPAILE

Hain gazterik bizikleta itxi beharra musturreko galanta izan zan ni-
retzat. Ia horixe baino  ez nekian egiten eta gauza guztien gainetik ho-
rixe gustatzen jatan. Esango neuke, goian zerua eta behean lurra
gelditu nintzala, umezurtz, baina damuagaz eta peneagaz ez dago inora
joaterik eta zeozeri heldu beharra neukan. Orduan, San Roman zan
Bizkaiko Federazinoa manejatzen ebana eta behin esan eustan: 

– Oscar, ezin dozu dana holan por holan itxi. Zu Federazinoan behar
zaitugu. 

– Baina nik ze arraio egin behar dot Federazinoan?-erantzun neu tsan. 
– Hasteko, epaile lanetan hasiko zara. Zamarripa bakarrik daukagu

eta jente gehiago behar dogu. Ikastaro bat antolatuko dogu eta gero
gerokoak -esan eustan. 

Hamabosten bat edo joan ginan ikastaro horretara eta hortik aurrera
zeregin horretan ibili nintzan, baina ez luzaroan. Hiru bat urte-edo
egingo nebazan. Ez pentsau zeregin erreza zanik! Nire aurretik Zama-
rripa Zornotzakoa ibilten zan herririk herri. Jenteak errespetau egiten
eban, zintzoa zalako. Oker edo zuzen, baina beti garbi jokatzen eban. 

Orduan ez egoan gaur egungo aurrerakuntzarik. Neu bakarrik, ger-
tatzen zan guztia kontrolatzeko. Hartzen neban neure motorra, mot-
xilatxua lepoan, eta han joaten nintzan lasterketa egiten zan herrira.
Behinola, Enkarterrietan, ez dot gogoratzen zein lekutan, izen-emotea
egin ostean, hainbat karrerista ez nebazan ezagutu be egiten. Hasi da
probea eta lehenengo aldapan txirrindulari batek ospa egin eban. Ez
nekian nor zan. Orduantxe ikusi neban lehenengoz. Bakarrik joan zan
eta alde handia atera ebanez, nik pelotoiarekin gelditu behar izan
neban, han saltsa handiagoa egoalako, eta motorista bateri esan neut-
san aurretik joiana jagoteko. Azkenean, ezagutzen ez neban harek ira-
bazi eban: Aurelio Gonzalez zan. Gero txirrindulari bikaina izan zana.
Giroan eta Tourrean be etapak irabazi ebazan eta mendiko saria. Beste
behin, Bedaroan, esprint oso estua izan zan Mungiako eta Gernikako
txirrindulari biren artean. Ez nekian zeinek irabazi eban. Hain izan
zan estua! Oso ziur ez nengoanez, Mungiakoaren alde egitea erabagi
neban eta Gernikakoei hauxe esan neutsen: 

– Nik uste dot Mungiakoak irabazi dauela, baina ezin neike ziur
esan… 

Jente artean eztabaidan ebilzala somatzen neban eta halango baten,
Guardia Zibileko kaboa etorri jatan: 

– ¿Me puede decir quién ha ganado? 
Eta nire erantzuna: 
– No. Es secreto profesional. 
Eta kito! 
Neure lana ez neban hain txarto beteko, ze urte baten Bizkaiko epai-

lerik onenaren saria be emon eusten eta argazki hau da horren lekuko.
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EZKONTZEA

1957an ezkondu nintzan Lourdes Valencia Muniategigaz, Gautegiz-
Arteagakoa, Artiakoa. Zelan ezagutu neban kontauko deutsuet. Or-
duan, domeka eta jai egunetan, Gernikako erdiko kalean gora eta
behera paseoan ibilten zan mundu guztia. Nik gehienetan, Jose Mari
Oar-Arteta izaten neban lagun. Niri azal ilunekoak gustau izan jataz
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Bizkaiko epailerik onenaren saria jasotzen, F. Navarro presidentearen eskutik.

Andragaia ezagutu barritan, Felix Uriona (Valentinen anaia) eta ajangiztar ba-
tegaz, txurroak jaten.



LAGUNAK GOGOAN

Valentin Uriona

Muxikako Astelarra auzokoa zan. Familia apaleko semea. Mutil ona
eta behargin hobea. Ama gazterik gelditu zan alargun eta bera Gerni-

76

beti eta hara non ikusten dodan neska morena bat, eguzkitan ordu ba -
tzuk emondakoa. Ikusiaz batera sentidu neban halango hotzikara an -
tzeko bat eta berbaz hasi ginan. Antza danez, berari be gustau egin
nintxakon, eta hortik aurrera batera urteten hasi ginan.

Bere herrian ezkondu ginan, 29 urte beteten nebazan egunean, ze-
zeilaren 21ean. Eztegu-bidaia Donostiara egin genduan, beste askoren
antzera. Alaba bi euki genduzan: Maite eta Mari Jose. Gaur egun, lau
iloba daukadaz eta urte bi t’erdiko birloba bat be bai.

Lourdes izan da 59 urtean nire bizitzaren oinarri. Unerik garratze-
netan nire babes eta adore. Nire joan-etorriak, ardurak eta erneguak
ulertzen jakin izan dauen andrea. Sarritan, itaundu orduko banekian
erantzuna: 

– Egizu zeuk gura dozuna, orain arte be hori egin dozu ta… 
Baina ez modu txarrean. Zoritxarrez, 2016ko zezeilean hil zan eta

bere hutsunea oraindino sumatzen dot. 

Ezkontza egunean.
1957ko Zezeilaren

21ean. 



kako okindegi baten hasi zan lanean. Auzoen artean beti izaten dira
gorabeherak eta Mungiara eroan eben bizikletan ibilteko. Han egoan
ostatu baten. Ni beragaz oso ondo konpontzen nintzan eta gaur egun
be familikoekin hartu-emon ona daukat. Hasieran, bere anaieari neure
bizikletea be eskeini neutsan Valentinek erabilteko, gura izan ezkero.
Txirrindulari lehiakorra zan, beti burrukarako prest egoana. Laster-
keta handiak irabazi ebazan. Jakingo dozue zelango amaiera izan eban
orain berrogetamar urte, 1967an, Sabadellen egindako Espainiako
Txapel ketan. Urte haretan makur samar ebilen eta gure Valentin kez-
katuta egoan, zalantzaz beterik eta buruari buelta larregi emoten. De-
rrior irabazi behar ebala pentsatzen eban. Zoritxarrez, jausi egin zan
eta ospitalean emon eban azken arnasea. Neure bizitzan hartu dodan
atsekaberik handienetarikoa… Udalean zinegotzi nengoela, bere bizi -
tzari buruzko liburu bat argitaratu genduan. 

Federico Ezquerra: bankurik behar ez eban gizona

Ondo ezagutu neban Federico Ezquerra. Txirrindulari bikaina eta
gizon berezia. Larogei lasterketa baino gehiago irabazi ebazan. Esate
baterako, 1936ko Tourrean etapa bat, eta Frantziako mendaterik os-
petsuenak beste guztien aurretik pasau ebazan (Galibier, Télégraphe
eta abar). Gizon berbatsua zan, baina poltsikora ez eban eskurik sar -
tzen ezertarako. Berak kontatua da ondorengo hau:  Tourrean etapea
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Valentin Urionaren hilobia. Eusebio Gonzalez “Hierro”, beteranoen lasterketea
irabazita, lora-eskaintza egiten.



irabazi eban egunean gerratea hasi zan hemen eta Cañardogaz batera
bertan gelditzea erabagi eban. Hango lasterketetan parte hartzen eban
eta, antza danez, dirutza polita egin be bai. Egun baten, espainiarren bat
ezagutu eban eta esan eutsan diru hori inbertitzea izango zala gauzarik
onena. Etxera bueltatzea erabagi ebanean, ez ei eban dirurik ez dirudunik
aurkitu. Sodupera esku-hutsik itzuli zan. Harrezkero, banketxeak sobera
izan zituan Federico Ezquerrak.  Sodupen eukan etxeko ortuaren erdian
zulo bat egin eban eta metalezko ontzi bat sartu. Han gordeten ei eban
dirua. Gainetik tapatzeko zuhaitz adarrak ipini ebazan eta goizero begi-
ratzen ei eban, ia mogiduta ete egozan.  Urte askoan euki eban bizikleta
denda eder bat Bilbon. Dana eskura ordaintzen ei eban. 

Behin, Haziendako inspektore bat agertu ei jakon dendan kontu eske
eta ha be konbentzidu ei eban hango irabaziekin justu-justuan bizi -
tzeko lain ateraten ebala esanez. 

Augusto Unceta-Barrenechea

Gizon honen entzutea izango dozue. Izatez eibartarra, baina Gerni-
kan emon ebazan urterik gehienak. Astra arma lantegiko ugazaba,
Gernikako alkate eta Diputazinoko Ahaldun Nagusia be izan zan.
Hartu-emon estua izan neban Augusto Uncetagaz. Maria Doleres bere
emaztea be gure ingurukoa zan, Zugastietakoa. Niretzat anaia baten
modukoa izan zan. Hori bai, politikarik aitatu bez!! Horretan bere
ideak eukazan eta hortik ateraterik ez egoan. Dana dala, mesede asko
egindako gizona zan. Ezer behar izan ezkero, beti laguntzeko prest.
Nire antzean kirolzalea. Hil ebenean be pala partidu bat jokatzera joian
Gernikako frontoira. Kotxean oso bizkor ibilten zan, bizkarzainek be
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Federico Ezkerrak dedikatutako argazkia.



Patxi Bilbaoren zoritxarra

Patxi Bilbao Asuko ziklista bat zan. Gugaz egin ebazan urte batzuk
eta lagun handia neban. Gazterik joan zan Ameriketara eta han esne
negozio bat montau eban. Itxura baten gauzak ondo joan jakozan eta
urte batzuk garrenean bueltau egin zan. Hango esnetegia baten baten
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ezin izaten eutsien segidu. Inoiz hori aitatu neutsanean, hauxe erantzun
eustan: “Yo no corro, yo vuelo bajo.”

Augusto Unceta, Gernika taldearen urrezko domina jasotzen.

Patxi Bilbao, Cosme Barrutia, Oscar eta Julian Agirrezabal.



esku itxi eban, antza, eta bera urtean pare bat bider edo joaten zan.
Bizikletan ibiltea asko gustatzen jakon eta goiz baten Loroñogana joan
zan, biak batera buelta bat emoteko asmoz. Tabernara sartu eta batera
esan eutsan Jesusi: 

– Jesus! Kardiologoarenean egon nok eta “estás como un roble” esan
jaustak. Emongo joaguk betiko bueltea? 

– Etorri hadi ordubete barru edo…- Jesusen erantzuna. 
Sarritan egiten eben biek ibilbide bera: Bilbotik urten, Larrabetzu,

Goikoelexalde eta handik Mungialderantz. Fikara sartzerakoan aldapa
txiki bat dago. Horra heldu zanean, Loroñori esan ei eutsan:
– Jesus, honek Tourmaleta emoten jok!
Eta bat-batean, plazta!!.  Jesusek atzera begiratu ebanerako, lurrean

egoan Patxi, hilda. Pare bat ordu lehenago kardiologoak ezin hobeto
egoala esan arren, bertan gelditu zan bihotzekoak jota. Horregaitik Je-
susek beti esaten eban: “Bihotzagaz ezin lei fiau. Bihotza faltsoa dok...” 

BIHOTZEKO BI

Honen inguruan neuk be badakit zeozer, bihotzeko bi izan nebaza-
lako. Lehenengoa, Milanen Feria baten nagoala izan zan, 1978 ingu-
ruan. Katalan bategaz nengoan eta, bat-batean, bularreko min itzala
sentidu neban. Jarleku bat aurkitu nebanean pozik! Hurrengo egunean
etxera itzulitakoan, kardiologoagana joan nintzan:

– “Te has librado de chiripa. Has tenido un infarto muy fuerte. Lo
raro es que no te hayas quedado allí mismo.” 

Orduan erretzaile amorratua nintzan. Madrilen, dendetako beze -
roekin nabilela hasi nintzan eta konturatu barik egunean paquete t’erdi
Chester erreten neban. Mezako denporea be luzea egiten jatan. Enpre-
san kontuak eroaten eustazan Joaquin Gisasolak Habanos pakete bat
emon eustan, gitxiago erreteko. Egia da, gogorragoa zala, baina azke-
nerako bardin. 

– Tienes que dejar de fumar. Si no, allá tú… 
Sendagilearen aginduari ez neutsan jaramonik egin. Handik urte ba -

tzuetara, Navalekoen greba egun baten, Deustuko lantegian nagoala,
eskoiko aldea gelditu egin jatan. Berba normal egiten neban, baina bo-
ligrafoa eskuan neukan eta besoa mogidu ezin. Berehala eroan ninduen
Basurtuko ospitalera, eta oraintxe balitz legez gogoratzen dot, mediku
lagun bat neukala itxaroten ateetan, bata eta guzti, nahiz eta bera ka-
diologoa ez izan. 

Hortik be urten neban eta bat-batean itxi neutsan erreteari. Harrez-
kero, behin baino ez dot erre. Mikel Astelarraren ezkontzan, puru bat. 
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GERNIKAKO TXIRRINDULARI ALKARTEA

1958an, lagun koadrila batek Sociedad Ciclista Guerniquesa sortu
genduan, txirrindulari gazteei aukera emoteko asmoz. Adolfo “Reve-
rendo” Urrutiari otu jakon hau egitea eta beragaz batera, Felix Mala-
xetxebarria Kortezubikoa eta neu izan ginan sortzaileak. Augusto
Unceta aukeratu genduan presidentetzarako, jente askogaz eukalako
hartu-emona. Gugaz batera, Avelin Etxaniz, Severin Madariaga, Irua-
rrizaga anaiak, Cesareo Sardui, Jose Mari Elgezabal eta Jon Aldekozea
be izan ziran Alkartean hasieran edo beranduago. Hasieran Arrien ja-
tetxean batzen ginan. Gero, Liceo tabernan egin euskun lekua bertako
ugazabak, Felicianok. Beranduago Bar Felixera pasau ginan. Gernika
inguruko eta kostaldeko lasterketak antolatzen genduzan, Pedalaren
Eguna be bai (adin guztietako mutikoekin lasterketa mordo bat egun
guztian zehar). Baita Solluben 59an, 63an eta 66an egin ziran Espai-
niako Mendi txapelketak be. Urte batzuk geroago, afizionadu mailako
talde bat sortu genduan eta beste batzuen artean, Jose Ramon Goie-
netxe, Juan Silloniz, Zabalia, Luis Pedro Santamarina eta abar izan
ziran gugaz. Enpresa batzuen laguntza geunkan. Esate baterako, Ger-
nikako Cola Coral, herrian bertan egiten zan Coca Colaren antzeko
edari bat, eta Muebles el Modelo.Hainbat buelta egiten nebazan batera
ta bestera diru bila. Gogoan daukat zelan esaten eustan Reverendo
Urrutiak: “Oscar, a por agua hay que ir al manantial.” Ezin neike esan
Txirrindulari Alkartean zenbat urte egingo nebazan, baina barruan
edo kanpotik laguntzen luzaroan ibili nintzan. 
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Arrien jatetxearen aurrean, Adolfo “Reverendo” Urrutiagaz (1958).
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Bahamontes, 1959an, Solluben, Espainiako mendi txapelketa irabazita. Goian:
F. Navarro, Bizkaiko presidentea, Jose Antonio Elola, Espainiako Kirol Hez-
kuntza arduraduna eta Dercaz,  Espainiako Federazioko presidentea.

Gernikako txirrindulari Alkarteko Kide batzuk: Marcos Iruarrizaga, Barandika
(Cola Coral) Augusto Unceta, Adolfo Urrutia, “Kanpetxa” Oscar eta idazkaria



BRANDY MAGESTAD TALDEA

Zorionez ni danekin edo gehienekin ondo konpontzen nintzan. Beti
tokatzen jatan suak amatatzen ibiltea. Haserrea non, Oscar han, ba-
keak egiten. Sarritan deitzen eusten: “Txo! Horreek matrakan jabilzak
eta ea zeozer egiterik daukoan.” Horregaitik lagun asko neukazan.

Egun baten, Agüero izeneko gizon batek deitu eustan. Berez, Pérez
Colsa zala uste dot, baina guk beti Agüero deitzen geuntsan. Gutariko
inork ez eutsan bere izenetik deitzen, jakin be ez genkian eta. Loroño-
zale amorratua zan eta Brandy Majestad-eko komertziala. Bilbo aldean
asko saltzen eban eta talde bat ateratea otu jakon.

– Oscar, he estado dándole vueltas al tema y ¿tu te atreverías a ha-
certe cargo del equipo? -itaundu eustan. 

– Hombre… dame unos días para que me lo piense. La verdad es
que ni se me había pasado por la cabeza…

Handik egun batzuetara barriro egon nintzan Agüerogaz eta esan
neutsan: 

– ¿Cuánto dinero tenemos? 
Ez dakit zenbat zan guztira, baina gogoan daukat ehuneko berrogei

inguru Jesus Loroñorentzat zala. Normala, bera zan figurea eta! Baina
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Majestad taldearen aurkezpena Begoñan. Gaceta. 2 Enero 1960.



beste hainbat txirrindulari izan ziran taldean urte biak kontauta. Esate
baterako, Anton Barrutia, Fausto Iza, Felipe Alberdi, Lopez Caño,
Urrestarazu anaiak, René Marigil, Antonio Ferraz, José Bernardez, Car-
los Perez, José Antonio Musitu, Angel Rodriguez, Juan Manuel Menen-
dez, Jose Luis Talamillo, eta besteren bat be ahaztuko jat. Dana dala,
orduan bakotxa bere kontura ibilten zanez, hainbat txirrindulari las-
terketa batzuetarako bakarrik hartzen genduzan. 1960an ipini gen-
duan martxan Brandy Majestad taldea. Begoñan izan zan aurkezpena. 

LEHEHENGO PAUSUAK 

Umeekin gertatzen dan moduan, jaiobarriak oinez ikasi beharra
dauka. Gogoan daukat konzentrazino antzerako bat egin genduala
Cadiz aldean, etxe babeslearen kontura. Jesus Loroño eta biok bere 4-
4an joan ginan. Bidean Bilboko matrikuladun kamioi bat pasau gen-
duan eta bozinea jo geuntsan. Gu lo egiten gelditu ginan eta hurrengo
egunean, Andaluziarantz goazala, hara non gurutzatzen dogun kamioi
berbera bueltan. Alkarreri begiratuta komentau gen duan: 

– Horrek ez jok lorik egin. Gu baino txarrago jagok. 
Holango leku batzuetara Jesus Ogiza etorten zan gugaz. Gizon honek,

taberna bat eukan Bilboko Iturribide kalean eta Agüeroren lagun mina
zan. Gure giroa gustatzen jakon eta firin-baran ibiltea be bai. Ez dau-
kadaz ahaztuta El Resbaladero jatetxean egindako mariskada mun-
dialak. 

Denboraldi hasiera ona izan genduan Andaluzian bertan, Fausto Iza-
ren etapa garaipenagaz, baina hortik aurrerakoa oraindino hobea izan
zan. 

ESPAINIAKO ITZULI BIKAINA

Inork uste baino hobeto joan jakuzan gauzak 1960ko Vueltan. Biga-
rren etapea A Coruñan amaitzen zan eta Felipe Alberdi Katiak irabazi
eban, 170 km inguru alde eginda ibili ostean. Gainera, Zornotzako txi-
rrindulariak maillot horia jantzi eban. Zoragarria izan zan.

Hirugarren etapea, Vigora heltzen zana, Anton Barrutiak irabazi
eban eta liderraren maillota hartu. Bostgarren etapara arte eutsi eu -
tsan. Geuri be kosta egiten jakun sinestea. 

Gure nagusia, Agüero, pozez zoratzen egoan. Gauza bat bakarrik
falta jakun dana biribiltzeko: Bilboko etapea irabaztea. Ahaleginaren
faltaz ez zan gelditu!! Santander-Garellano zan etapea eta San Mame-
sen amaitzen zan. Hasi aurretik esan eustan Loroñok: “Gaur Escudon
atakau egin behar joat etapea irabazteko.” Esan eta egin.  Loroñok jo
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Alberdi irabazle eta lider.

El Correo Español 1960-05-01.

El Correo Español 1960-05-03.



eban aurrera, baina De Mulder jarri jakon gurpilean eta ez egoan in-
ondik inora atzean ixterik. 
Orduan, nik frantsesez berba batzuk baino ez nekizanez, Alejandro

de la Sota kazetariari mesede bat eskatu neutsan: 
– Oye, Alejandro. Habla por favor con el director y dile que tenemos

que llegar a un arreglo. Loroño quiere ganar en Bilbao y está dispuesto
a tirar hasta la meta con tal de que no le dispute la etapa. De Mulder
que vaya a rueda…  

Bien bitartean Jesusek esaten eustan: “Nik hil artean tiratuko joat,
hil artean…” 

Halan egin eban kilometro askotan, baina belgikarrak ez eban ezer
garbirik esaten. Heldu ginan Garellanora eta San Mamesen ipinitako
belodromoan egoan helmugea. Jentetza ikaragarria batu zan… Esprin-
tean Loroñok ez eukan zereginik, bizkorra ez zalako. Halako baten,
hankaz gora jausi zan eta akabo gure itxaropen apurrak. De Mulder-
ek irabazi eban eta lider jarri zan.  Zer izango ete zan Loroñok irabazi
izan baleu! Batzuk esaten eben De Mulderrek bota ebala Jesus. Egun-
karietan eta jentearen artean eztabaida dezentea sortu zan horren in-
guruan, baina nik uste dot ez zala holango ezer gertatu. Irabazi
beharraren beharrez, Loroño bera deskuidau zan. Beste kontu bat da,
belgikarraren portaera etapan zehar, lan guztia gure txirrindulariak
egin ebalako. 
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Anton Barrutia. 1960ko Espainiako 
Itzuliko etapa irabazle Vigon.



HURRENGO EGUNEAN GERNIKARA

1960ko Vueltako azken etapea berezia zan niretzat. Bilbo eta Ger-
nika arteko ibilbidea egin behar izan eben txirrindulariek, zati bitan
banatuta. 

Lehenengoa, De Mulder-ek berak irabazi eban. Bigarrena, 53 kmko
erlojupekoa, Antonio Karmanyrentzat izan zan, eta Loroñok egin eban
bigarren denporarik onena. 
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La Gaceta del Norte 1960-05-15.

El Correo Español 1960-05-15.
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Azken sailkapenean bederatzigarren egin eban Loroñok eta Brandy
Majestad taldekoen artean berak bakarrik amaitu eban Vueltea. Dana
dala, gure taldearentzat Espainiako Itzulia ahaztuezina izan zan: etapa
bi, maillot horia egun batzuetan… ez egoan gehiago eskatzerik!

La Gaceta del Norte 1960-05-17.

60ko Espainiako Itzulia ona
izan zen guretzat, baina 
Loroñok bakarrik amaitu
eban.



ORDUKO ZUZENDARI LANAK

Gure sasoitik gaur egunera asko aldatu da txirrindularitza eta zu-
zendari lana be bai, jakina. Orduan, mahaian gagozala egiten genduan
hurrengo eguneko planifikazinoa, geuk zer egin geinken eta besteen
taktikea zein izan zeiteken aztertuz. Baina gero, karreran bertan zu-
zendariak ezin eban gauza handirik egin edo aldatu, Jainkoak gura
dauena izan daitela! Lasterketa zelan joian be ez genduan gehienetan
jakiten, ez egoan ezelango komunikazinorik… Batzuetan, hemengo las-

89

IBILBIDE LABURRA

Lehenengo urtea bikaina izan bazan, bigarrena kaskarra. Diruz urri
genbiltzan eta hortik etorri ziran arazoak. Jesus Loroño ordurako one-
nak emonda egoan. Ez eban lasterketarik irabazi eta Brandy Majesta-
dekVueltan parte hartu be egin ez ebanez, Loroñok Ferrys taldeagaz
korridu eban. Gainera, txirrindulari on batzuk galdu genduzan. Esate
baterako, Anton Barrutiak eta Fausto Izak ez eben taldean jarraitu eta
emaitza eskasak izan genduzan. Jaxinto Urrestarazuk irabazi ebazan
Andaluzian etapa bi, Marigilek Eibarren beste bat eta hortik aurrera
gauza handirik ez. Perez Colsa Agüero jaunak gogo ikaragarria erakutsi
arren, ez egoan jarraitzerik eta hortxe amaitu zan Brandy Majestad
taldearen ibilbide laburra. 1961ean, bigarren urtean, agurra. 

Levanteko Itzulia 1960. Ezkerretik eskumara: Oscar Elgezabal(zuzendaria),
Angel Bilbao"Gorri", Fausto Iza, Carlos Pérez, José Bernárdez, J. A. Musitu, J.

Loroño, Jesús Davoz, Antonio Ferraz eta Pino masajista italiarra. 



terketaren bat bazan, geure lagunak ipinten genduzan puntu ezbardi-
netan eta hareek emoten euskuen lasterketaren barri. Osterantzean,
lotura lanak egiten ebezan motordunek emoten eben informazinoaren
zain egon behar izaten genduan, alde eginda zeintzuk doazan eta zen-
bateko aldeagaz jakiteko. Horregaitik, ez egoan orduko lasterketak
kontrolatzerik. Bakotxak ahal dauena egiten eban eta gorabehera han-
diak izaten ziran. Gaur egun, dana kontrolpean daukie zuzendariek
eta sorpresa askoz gitxiago izaten dira. 

KAPRITXOAK ETA ZALETASUNAK

Honezkero argi eukiko dozue bizikletazale amorratua izan nazala. Beste
arlo batzuetan, ostera, kapritxosoa. Esate baterako, motorrak eta kotxeak
asko gustau izan jataz. Nire lehenengo motorra Ossa bat izan zan. Bizi-
kletea eroateko erabilten neban. Lagun batek egindako parrila antzerako
tramankulu bat ipini neutsan eta karrera batzuetara bizikletea han ipinita
joaten nintzan. Gero, Lambretta bat erosi neban neu ibilteko. Horren os-
tean, Montesa bat be probau neban, baina ez nintzan beragaz geratu.
Gero, Sanglas markako bat be bai. Gure sasoirako motor ona zan. Baina,
danetatik onena, Ducati 98 Sport bat, Bizkaira etorri zan lehenengoa.
Bilboko Motos Titoko jaubea neure laguna zan eta esan eustan: 

– Tengo una cosa para ti… 
Ikusi nebanean, zurtz eginda gelditu nintzan: “Zer da hau!” -pentsau

neban neure artean. Lau denporako motorra eukan. 
– ¡Monta!
Buelta ba emon neban eta segiduan esan neutsan: 
– Me la llevo a casa. 
Andregaia ta biok joan ginan Azpeitiko San Inazioetara. Beste egun

baten, Orduñan gora, lasterketa bat jarraitzen goazala, kotxeak atzean
ixten nebazan eta danak gelditzen ziran adi-adi begira. Oraindino be,
ganeko egun baten, Manu Iturri nire lagunagaz berbetan nagoala,
berak esan eustan motor hareri “mosuak be emon eutsazala.” Izan be,
Manu itsua da motor kontuetarako. 

Autoak gidatzeko karneta beranduago atera neban eta ia ezer egin
barik. Orduan, Gernikara etorten zan ingenierua eta bertan emon
behar izaten ziran buelta batzuk. Halako baten, non galdetzen deustan: 

– ¿Se puede girar en una calle? 
– Depende del ancho de la calle -lehenengo burura etorri jatana. 
Ez eutsan txarto eretxi, antza, ze atoan emon eustan karneta. 
Kotxeei dagokienez, guztira hamarren bat izango nebazan, baina es-

trainekoa, Gordinia izan zan. Gero, Morrisa. Hurrengo, R-12 -a. Honen
ondoren Renault Fuego bat, sasoi haretarako kotxe dotorea, ikusgarria
eta bizkorra…
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Hau ez neuke kontau be egin behar, baina tira…. Behin, Gernikako
Txankan dendan nengoala, hango jaubeak esan eustan Bartzelonako
Feriara joan behar ebala. Neuk be asmo hori neukala komentau neu -
tsanean: 

– Ea han alkar ikusten dogun…
Esan bakarrik ez, baita suertau be. Eurak sartzen eta ni urteten, au-

rrez aurre aurkitu ginan: 
– Baina, Oscar… zer egiten dozu hemen? Gu oraintxe heldu gara

hegazkinez eta…
– Ba, ni gaur goizean etorri naz kotxez.
Aitatutako Renault Fuego horregaz lau ordu t’erdian egin neban Arri-

gorriagatik Bartzelonara, 180tik bajatu be egin barik. Milan, Monaco,
Florentzia eta beste hainbat lekutara joaten ginan kotxez. Vigora joan-
etorria egun berean be bai. Ez holangorik egin, mesedez!! 

Harrezkero beste auto batzuk be euki dodaz, baina orain, aspalditik,
autobusean nabil, zorionez etxe ondoan daukat geltokia eta. Udale -
txean nengoala makina bat ahalegin egin neban auzoan autobus geltoki
bat ipini egien. Azkenean, neuk ezer jakin barik, gauetik goizera, hau-
teskunde batzuen aurretxoan egin eben…

BOXEOA BILBON, SUSTOA ERLETXETAN

Hainbat bider esan deutsuet kirolik gehienak gustau izan jatazala,
baina bereziki boxeoa. Nahiz eta neuk sekula burrukan ez egin, boxeoa
ikustea beti izan dot gogoko. Gaztea nintzala, Sugar Ray Robinsonen
entzutea neukan. Boxeolari bikaina eta, gainera, dantzaria. Gero,
Legra be gustatzen jatan. Clay edo Ali, zertan esanik bez. Euskaldunen
artean, Urtainen jarraitzaile izan nazala autortu behar dot. Bere atzetik
ibilten nintzan batera eta bestera, neure motorra hartuta. Donibane
Lohitzunera be joan nintzan burrukaldi bat ikustera. Burruka librea
be modan egon zan sasoi baten. Orduan Jose Zuazua “León de la
Peña” zan famatua, baina oso zatarra zan, zikina. Ikusita daukat, are-
roiari uleak zapaldu eta gorputza astintzen. Gure Zeferino Onaindia
be ibilten zan. Indarra mandoak beste, baina abilidade handirik ez.
Mahai bueltan, ostera, ez egoan ha zapaltzekorik. Zenbat bider esan
eustan, Juliok, bere anaia gazteak, haren atzetik etxera heldu ezkero,
ez egoala afaririk. Amari galdetzen ei eutsan: 

– Zeferino etorri da? 
Erantzuna baiezkoa bazan… 
– Orduan banoa ohera… 
Horreek danak eta beste batzuk ikusita nago burruka librean eta bo-

xeoa be asko, telebistaz edo bertatik bertara. Behin gertatutako pasa-
dizua kontauko deutsuet. 
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Behinola, Bilbora joan nintzan bizikletaz, ez dakit zertara.  Handik
nabilela, Kasillan egoan saio baten kartela aurkitu neban. “Hauxe ikusi
gura neuke ba!”-esan neban neure artean, baina gauean zan eta gero
zelan bueltau etxera? Bat-batean, Muxikako lagun bat topau neban:
Luis Uribe “Surrion”, sudur handia eukalako. Boxeoa ikustera etorri
zan Legarreta anaien kamioian. Berak konbentzidu ninduan geldi -
tzeko. Joan ginan Kasillara eta ikusi genduan boxeo-saioa. Ezin neike
esan zeintzuk boxeatu eben. Behar bada, Mariano Etxebarria izango
zan bat… Kontua da, gabaz, etxera joateko komediak izan genduzala.
Kamioia topera kargauta joian, toldo eta guzti, eta aurrean ez eukan
leku handirik. Laurok han sartzea ia ezinezkoa. Bizikletea eskegi neban
nonbaiten eta Luis Uribek esan eban: 

– Ni erreminta-kaxan joango nok. Zabaldu!
Zelan sartu zan be ez dakit, baina abiatu ginan Gernikarantz. Erle -

txetan, bide bazterrean gelditzeko lekua egoan eta esan neutsan txoferrari: 
– Hori zelan ete joak? Gelditu eik kamioia!
Guztiz zorabiatuta aurkitu genduan, konortea galtzeko zorian, ka-

mioiak botaten eban kehea iruntsita eta hain leku estuan sartuta. Es-
kerrak geratu ginana! Handik atera genduan eta laurok sartu ginan
kabinan bata bestearen gainean. Zorionez Gernikaraino ez jakun beste
ezer jazo. 

AREATZAKO ELEIZAKO OBRAK

Areatzako eleizeak goitik beherako konponketa baten beharra eukan.
Orain 50 urte baino lehenagoko kontuakaz nabil. Horretarako, aba-
deak auzokookaz batzar bat egin eban, baina batzarra modu txarrean
amaitu zan, eztabaida gogorra sortu zalako. Gain-gainetik azalduko
deutsuet. 

Orduan Muxikan ganadu asko egoan, eta tratante bi ibilten ziran Zo-
rrotza eta Legazpiko hiltegietara eroaten. Baserritarrek goizaldean ate-
raten ebezan euren behi edo txahalak Areatzako plazara, kamioiari
han itxaroteko. Ganaduak lotzeko txarto ibilten ziran. Plazan egoan
probarria, eta bertan egoan errementariaren etxe aurrean izaten zen
gurdiren bat erabilten eben horretarako. Horregaitik eskatu eben ba -
tzar haretan uztaiak ipintea, baina abadearen erantzuna latz samarra
izan zan: 

– Eleizeari ikuturik bez, Obispaduarena da ta! 
Orduan, herritar bat sutan jarri zan eta, abadea bera be txingarra

baino beroagoa zanez, ia alkarreri paparretik heldu eutsien. Zorionez
bere horretan amaitu zan sortutako astrapalea. 

Areatzako eleizako ardurea hiru andrak eroaten eben: Bixenta Sardui,
Segunda Arejita  eta Doña Petra maistreak. Hau etorri jatan egun baten:
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– Oscar, zeuk arduratu behar dozu eleizearen konponketeaz. 
– Baina zergaitik nik? Beste inor ez dago ala? 
– Zu holango gauzetan ohituta zagoz. Urtero ibilten zara jaiak an-

tolatzen eta holango gauzetan… 
“Burukomin bat gehiago”-pentsau neban, baina ezetz esaten jakin

ez. Berehala bururatu jatan plana: “auzo bakotxeko bat aukeratuko
dot eta danon artean batzorde bat eratuko dot”. Joan nintzan lehenen-
goagana, abadeagaz matrakan egin ebana, eta nire asmoen barri emon
baizen laster:

– Niri ulea hartzen zatoz? 
– Ez horixe! Eleizea danona da, eta zugana jo dot, baliokoa zarala

uste dodalako. Pentsau eizu eta Ordorikatik bueltan natorrenean pa-
sauko naz. 

Itzuli nintzanerako han egoan ateetan itxaroten eta baiezkoa emon
eustan. Batzordea osatu eta gero, Don Zoilo Atxurragana jo neban.
Abade hau kartzelan gudarien kapilaua izandakoa zan eta Muxikan
parroko egoan.

– Enterauta egongo zara Areatzan gertatutakoaz, ezta? 
– Bai. 
– Ba, orain batzorde bat eratu dogu eta eleizea konpontzeko jenteari

diru eske hasi aurretik, pentsau dogu Obispaduak zeozertxu ipini be-
harko leukela. 

– Baina Obipaduak ez dauka dirurik… 
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Areatzako elizearen hormearen kontra pelotan.



Azkenean lortu genduan laguntza hori; 1.500 pezetakoa izan zala
uste dot, eta ganaduak lotzeko uztaiak ipinteko baimena be bai. Neure
eskariz, Josu Martitegi Arteagako aparejadoreak egin eban proiektua
eta Elkargoaren gastuak bakarrik kobrau euskuzan. Barrutik eta kan-
potik konpondu genduan Areatzako eleizea: oholak aldatu, korua ba-
rriztau eta abar. Guztira, hogei mila ogerlekotik gora gastau genduzan.

ENPRESA-GIZONA

Brandy Majestad taldea desagertu ondoren, barriro be goian zerua
eta behean lurra gelditu nintzan. Zeozer pentsau beharra neukan. Nire
andrearen nebearen koinatua, Fernando Zabala, Arteagakoa, ingeniari
testila zan. Harek, Mur etxean lanean ebilen katalan bategaz ikasi eban
eta enpresa hori Tarragonan beste lantegi bat montatzen ari zan jer -
tseak egiteko. Fernandok nire andreari galdetu eutsan, ea nik zer egi-
teko asmoa neukan. Nire erantzuna argia izan zan. Ez nekiala zertan
hasi, baina zeozeri ekin beharko neutsala. Orduan, lantegi bat martxan
ipintea proposatu eustan. Nik, diru apur bat baneukan. Ez bizikletan
asko egin nebalako, baina ondasun batzuk bai (basoak eta abar…).

Egin genduan batzarra eta hauxe izan zan bere proposamena: 
– Testil arloko lantegi bat ipini behar dogu Gernikan. 
– Konforme, baina nik arlo honetan jertsea zertarako dan bakarrik

dakit e…, besterik ezebez.
– Hori konponduko dogu -erantzun eustan. Zu Mont Blancen, Ta-

rragonan, daukagun enpresara etorriko zara eta han ikasiko dozu goi-
tik behera zelan funtzionatzen dauen. 

Bueno… hartu neban neure Lambrettea eta bertara joan nintzan.
Rivas izeneko perito bat aurkeztu eusten. Ha zan muestrarioak egiten
zituana eta Fernando, gerentea. 

– Hemen hutsetik hasi behar dozu -esan eustan.
Lehenengo, erropen eskemak paperean egiteari ekin neutsan. Gero
trikotosara pasau nintzan, baina esan eustan: “Hemen denpora asko
ez galdu, ze horretarako preparauta dagoan pertsona bat eroango dogu. 

Ondoren, jantzigintza (konfekzinoa) ikasten hasi nintzan. Horreta-
rako, andrazko bat ipini eustan irakasle. Artistea benetan! Harentzat
erropeak ez eukan sekreturik. Astean hiru egunetan egoten nintzan be-
rarekin eta asko ikasi neban. Horren ostean, Rivasek esan eustan:
“Orain gauzarik printzipalena falta jatzu: erropeari akabera emotea.
Hori behar-beharrezkoa da.” Tekniko bat ekarri eben Bartzelonatik
eta beragaz egoten nintzan goizetik gabera arte. Urtebete ta piku emon
neban Tarragonan. Ostatu baten egoten nintzan hasieran, baina gero
emaztea eta alabak be bertara eroan nebazan.
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PALAU FERRÉ MARGOLARIAREN ADISKIDE

Montblanc-en ezagutu neban
Maties Palau Ferré margolari eta
eskultore famatua, Picassoren
ikaslea izandakoa. Lagun han-
diak egin ginan eta hainbat ordu
pasatzen genduzan alkarrekin.
Alabak eta andrea be bertan ego-
zanez, etxeko moduan ginan
danok. Lourdes nire emazteari
marrazki bat eskeini eutsan.
Behin gogoan daukat, aberats it-
xurako andrazko bat joan jakola
kuadro bat erostera eta egileari
esan eutsan: 
– ¿Me puede decir lo que signi-

fica este cuadro?
– Para usted señora 50.000 pe-

setas. 
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Lourdes Valencia, Palau Ferré eta Oscar.

Maite, gure alabea,
Palau Ferré margo-
lariak Lourdes nire
emazteari egindako
koadroa eskuetan
dauala.



Halako baten, gauzak geroago ta okerrago joiazala ikusita, neure
abokatu lagun bategana jo neban, Julian Arzanegi, neugaz batera es-
kolan ibilitakoa. Erakutsi neutsazan paperak eta… 
– Pero, Oscar ¿Cómo has firmado esto? Aquí todas las responsabili-

dades son tuyas. Él se limpia las manos y resulta que tiene tantas ac-
ciones como tú. Tú has aportado tanto dinero y ¿él qué ha aportado?
Aquí has metido la pata hasta…. 

Bueno… egindakoak ez eukan bueltarik, baina gauzak konpontzen
ez ziranez, zirt edo zart egin beharra egoan. 

– ¿Tu ya te atreves a llevar la empresa en solitario? -itaundu eustan
abokatuak. 

Ordura arte be geuk eroaten genduan lantegia. Bartzelonatik enkarga-
durik onenak ekarri nebazan bere sasoian, makinetakoa eta jantzigin -
tzakoa. Akabera neuk egiten nebanez, aurrerantzean be moldatuko ginan. 
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GUERTEXTIL LANTEGIAREN SORREREA

Hango egonaldia amaituta, Gernikara etorri nintzan lantegia mar -
txan jartera. Guertextil ipini geuntsan izena. 1963a izango zan. Lehe-
nengo makinea Mataron erosi genduan. Gogoan daukat hirurehun eta
piku mila pezeta kostau jakula eta Fernandok zelan esan eustan ez eu-
kala horrenbeste diru. Orduan, Banco Vizcayako zuzendaria lagun
handia neban eta itzel portau zan: 

– Zu bitartean bazagoz, nahi dozun guztia.
Halantxe sortu genduan Gernikako lantegia. 10 beharginegaz hasi

ginan, andra eta gizon. Beharra parra-parra geunkan arren, diru al-
detik ailegau ezinik ibilten ginan eta nik kredituei erantzun egin behar
neutsen. Nik Fernandori behin baino gehiagotan esan neutsan: 

– “Hemen lana sobra daukagu, baina dirua urri. Hau zelan edo
halan bideratu egin behar dogu.” 

Baina berak beti kontua luzatu egiten eban eta ez egoan ezer garbirik
ateraterik. Lantegia sortu genduanean, Fernandok eukazan senitarteko
abokatu batzuekin egin genduzan paperak, bape kostau barik egingo eus-
kuezala eta. Ni beti izan naz konfiadua, eta kasu honetan zelan ez nintzan
izango ba! Gainera, aholkuak emoteko be inor ez neukan. Aita hilda
egoan. Berari jaramon egin izan baneutso behintzat eta ikasten jarraitu....  

Gernikazarra Historia Taldea. 



Gogoan daukat domeka goiz baten egin genduala batzarra fabrikan
bertan. Lantegiaren gitxi gora beherako balioa kalkulau genduan eta
orduan galdetu eustan abokatuak: 

– ¿Ellos van a pujar por la empresa o van a venir a sacarte dinero?
¿A ti te interesa seguir con la empresa? 

Zer egin? Hori zan arazoa. Ni negozioan buru-belarri sartuta nen-
goan, hainbat bezero nituan eta jarraitu egin gura neban, baina barriro
diru mordoa ipini beharrak be ikaratu egiten ninduan. Dana dala,
hauxe esan neutsan abokatuari: 

– Vamos a pujar por la empresa.
Eta ondo urten eustan planak. Enpreseagaz gelditu nintzan. Edozein

modutan ia barriro hutsetik hastea zan. Joan nintzan Banco de Vizca-
yako zuzendariagana eta kontau neutsan gertatutako guztia… 

– Zulo handitxuan sartuta zagoz, baina behar badozu, ni hemen
naukazu.

Hasieran bizi be ez nintzan. Ni ibilita nago goizaldean kalean pase-
oan lorik egin ezinda…  

Zorionez, hasierako estualdiak gaindituta, enpresea gorantz joian.
Urtean sei bat aldiz joaten ginan Milanera. Gero, Florentzia, Paris, Ma-
dril, Bartzelona eta abar. Geroago ta bezero gehiago geunkazan, eta
beharginak be bai. Sasoi baten 35era heldu ginan lantegian bertan.
Gainera, beste 15 edo 20 andrari emoten geuntsen beharra euren 
etxean egiteko. Hori dala ta ez dala be, makina arazo izan neban sin-
dikatoekin! 
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GUERTEXTIL enpresako beharginak 1967ko Santa Luzia eguna ospatzen. Al-
daba, Gernika-Lumoko aldizkaria. Mertxe Alvarezek itxia.



“ZUGATZ” NIKIAK  

Behin, Mataron poloak edo nikiak egitea eskeini eusten. Hori ondo
ikusten neban, baina kontua zan ze anagrama ipini. Egun baten, bor-
datuak egiten euskuzan Donostiako andreak liburu bat ekarri eustan
eta bertan Bizkaiko armarria agertzen zan, erdian zugatza ebala. Or-
duan hauxe bururatu jatan: inguruko dana kendu eta zugatza bakarrik
ipiniko bagendu? Lagun horreri galdetu neutsan ea hori egin eikean
eta baietz esan eustan, makinea egokitu ezkero. Zenbat kostauko li -
tzateken itaunduta, prezio ona eretxi neutsan eta aurrera. Hola sortu
zan “Zugatz” markea.

Sasoi haretan nik Jesus Garcia Ariño pelotaria ezagutzen neban eta
Durangon neukazan bezeroengana joan nintzan baten, beragaz gelditu
nintzan proposamena egiteko: 

– Zuk jantziko zeunke guk egiten dogun niki hau? 
Bitan pentsau barik emon eustan baietza, baina… 
– Gu honezkero onenak emonda gajagozak eta orain gazte bat jatok

hemen indartsu -esan eustan. 
Gazte hori Iñaki Gorostiza zan. Joan ginan Atxondora, emon neu -

tsazan niki batzuk, jokatzeko zein kalerako, argazki batzuk atera gen-
duzan eta holan itxi genduan tratua. Esan beharrik be ez dago, ez
neutsala dirurik ordaindu. Txitean-pitean poloak bialtzen neutsazan
eta kito. 1973a edo 74aren hasiera izango zan. Oso ondo saltzen zan,
behar gitxi emoten euskun eta etekin dezentea ateraten geuntsan. Esate
baterako, Durangoko Urzelai dendeak produkzino guztia erosi gura
izan eustan, baina niri ez jatan interesatzen. Dana horreri saldu ezkero,
gero besteei zer emon behar neutsen ba!
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Iñaki Gorostiza, pelotari txapelduna 
ZUGATZ nikiarekin.



GERNIKAKO LANTEGIAREN BEHERAKADEA

Kontua da, hainbeste langileri ordaintzeko asko saldu beharra egoala
eta hemengo bezeroekin bakarrik ez zala nahikoa. Gainera, herrietan
batez be, dendak esklusibea eskatzen eben eta horrek asko mugatzen
ginduzan. Guk erropa onak egiten genduzan, kalidadekoak. Ez Lacoste
eta holangoen parekoak, baina ez askoz kaskarragoak be. Egun baten,
Bilboko bezero batek esan eustan: 

– Oye, Oscar, he conocido a un comercial de Madrid que no lleva
prendas de punto. ¿Te interesa? Es un gran vendedor…

Hor noa Madrilera trenean. Martin zan saltzaile hori. Ezagutu eta
laster konturatu nintzan leku onetan sartzen zala. Batagaz egon, bes-
teagaz egon… Madrilera erreten ez nebala joan nintzan eta pakete oso
bat erreaz bueltau nintzan. 
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Hor daukazue gure eslogana: “La camiseta ZUGATZ  es actualidad”.
Egia esan, arrakasta itzela izan eban elastiko honek eta, itxura baten,
beste batzuk be inbiditan gelditu ziran. Eta egun baten Alberto Uriona
entenatzaileak esan eustan: 

– ¿Y para nosotros no tienes camisetas?
Eta Gernikan futbolean jokatutako bere lagunei hainbat kamiseta

emon neutsezan. Hementxe dagoz danak ZUGATZez jantzita.

Alberto Uriona eta futboleko bere lagunak ZUGATZ kamisetekin.



Edozein modutan, polito saltzen hasi ginan, eta danok pozik. Behin
baten, sekulako eskaerea egin eusten Madriletik. Kontuak atera ze-
lango eskaerea izango zan, Kataluniako lantegiak oporrak astebete 
atzeratu behar izan ebazala, guri erantzun ahal izateko. Holango gau-
zak beti arriskutsuak iruditu jataz, baina tira…  

Agorrilaren hasieran bialdu genduan lehenengoa, mila ta piku
prenda. Abisau neutsan Martin horreri eta bera arduratu zan horretaz.
Ni, bien bitartean, zuhur eta kezkatuta nenbilen, susmo txarra hartuta
nengoalako. Lehenengo letrea, atzera! Ni Martini deika eta ezin ha-
rrapau. Halako baten lortu neban beragaz berba egitea, oporretatik
bueltau zan egunean. 

– Habla con Almacenes Atienza. Han devuelto el primer recibo.
Retén el segundo pedido que está en Ochoa y que no salga de ahí hasta
que se aclare esto -esan neutsan. 

Egun batzuk garrenean, Martinen deia: 
– Le he visto pasar al de Almacenes Atienza en un Peugeot y le he

cogido la matricula. 
Abokatuagaz berba egin neban eta kotxea kentzen ahalegindu behar

genduala esan eustan, baina ez eukan bere izenean. Nire sozioetako
bat, Jorge, Madrilera joan zan eta ikaratuta etorri zan, denda itzela
zala esanez, baina arakatzen hasi ginan eta dana zorretan eukan. Lo -
tsabako harek egin ebana argi egoan: almazena bete, ahal izan eban
guztia saldu, hartu dirua eta ospa!! 

Gainera, ehungintzak daukan gauzarik txarrena zera da: bezero
batek aukeratzen dauena, beste bateri ez jakola gustatzen honegaitik
edo haregaitik eta egindako jertseak ahal dan moduan saldu behar izan
genduzan…  

Itxi euskuen zor horretaz gainera, berez be, “Oscar, barriro hasi behar
dok” -esan neutsan neure buruari. Hilabete batzuetan soldatarik or-
daindu barik euki nebazan beharginak, nire izena bazter guztietan
agertzen zan idatzita eta gorriak pasau nituan. Gernikan manifestal-
diak, Institutoan asanbladak eta gure alabak bertan ikasten… Une la -
tzak izan ziran etxekoentzat. Egun baten, lantegiko horman hauxe
agertu zan idatzita: “Martin Villa y Oscar Elgezabal al paredón”

Egun baten, gure hornitzaile baten semeak, Jaimek, esan eustan: 
– Oscar, ¿cómo aguantas este ambiente? Cierra la empresa, coge tu

familia y vente a Barcelona. En mi empresa tienes trabajo. 
Nik ez neban ijitoen moduan alde batetik bestera ibili nahi eta eusten

ahalegindu nintzan, baina azkenean Gernikako lantegia itxi egin behar
izan neban. Ez egoan urtenbiderik. Lana eskastuz joian, beharginak
gitxitu egin behar izan nebazan eta 79ko martian ateak itxi betiko.
Ahal danik ondoen amaitzea zan asmoa eta garbi jokatzea. Kontabili-
dadea eroaten eban Joaquin Gisasolari esan neutsan hornitzaileei zen-
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bat zor geuntsan aterateko. Ez zan asko. Horrez gainera, beharginena
konpondu behar neban. Orduan astean-astean ordaintzen jaken eta
pare bat hilabete inguru zor neutsezan. Nik makinetan milioietako ba-
lioa neukan, baina saltzeko garai txarra zan. Ezagutzen neban Luis
Briz izeneko gizon bat, kantabriarra, tailerrik tailer makinak konpon -
tzen eta saltzen ibilten zana, eta esan neutsan baze…

– Luis, ¿habría posibilidades de vender alguna máquina? 
– Ahora es una época muy mala. Ya veremos si cambia, pero por el

momento no hay nada que hacer.
Bueno… egoera zein zan ikusita, hauxe pentsau neban: “Urtenbide

bakarra Ibarruriko baserria saltzea da.” Burdaria-berengoa baserri
zabala zan eta lur asko euskazan. Bertan, errentadore, Lucio Barrue-
tabeña egoan, urte batzuetan Australian ibilitako gizon bat. 

– Zu, Lucio. Baserria erostea interesatzen jatzu? 
– Bai. 
– Bueno ba, konpontzen bagara, nik dirua eskuan behar dot. 
– Bai, bai. Tratua egiten badogu, nik eskura emongo deutsut. 
Baserria saldu eta bankukoari esan neutsan: 
– Datozan agiri edo errezibo guztiak ordaindu mesedez. 
Gehienak hornitzaileenak izaten ziran, eta neuk beste diru bat atera

neban lantegiko andrei ordaintzeko, ordurako hainbeste be ez ziran
eta. Nik danakaz ahal danik ondoen gelditu gura neban, nire asmoa
ez zalako dana bertanbehera itxi eta alde egitea. 

HURRENGO GELTOKIA: ZUMARRAGA

Arazoak eta iruzurrak alde batera itxita be, krisialdi larria bizi izan
genduan urte hareetan. Berez be Bizkaian ez egoan era horretako lan-
tegi askorik, baina beste batzuk be ateak itxi egin behar izan ebezan.
Esate baterako, Zorrotzako Arkarazok eta Somorrostroko Sarik. Nik
esango neuke, Zara hasi zanean merkatua hankaz gora ipini ebala eta
ez egoala hareri aurre egiterik. 

Kontua da, Gernikakoa itxi ostean, zeozeri heldu behar neutsala. Nik
ez neukan Katalunia aldera joateko gogorik. Neugaitik ez eustan ar-
dura, baina barriro be familia guztia hartuta kanpora joateak ez eustan
graziarik egiten. Halango baten, non deitzen deustan Zumarragatik
Margarita Zulaikak. Lehendik be entzunda neukan jertseak-eta egiten
ebazala, baina neuk ez neban ezagutzen. Bertara joan nintzanean, be-
ragaz batera lan egitea proposatu eustan. 

– “Eta diru kontua zer?” -esan neutsan. 
– Hara, soldatea ipini beharrean, irabaziak erdi bana egingo di-

tugu…
“Bueno… aprobea egingo joat” pentsau neban neure artean. 
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Holan hasi nintzan Zumarragan eta, neu bakarrik ezeze, andrea be
eroan neban, prendak errepasatzen ekialako, Bartzelonan ikasita. Ho-
rretarako esku ona eukan eta horixe zan lantegiak eukan hutsuneeta-
riko bat. Aste batzuetan Maragaritari irakasten ibili zan, baina ez
eukan horretarako eskurik. Orduan eskatu eustan, ea luzaroago ezin
leiteken egon. Goizeko 6,30etan urten etxetik eta gaueko 9ak aldera
itzultzen ginan. Nire emazteak osasuna be galdu eban, eta gehiago
mosu-truke lan eginda. Azkenean, enpresa barruko beste gorabehera
batzukaitik, alde egitea erabagi genduan.

ZUMARRAGATIK ARANDARA

“Bizikletan eta bizitzan, jausi ezkero altzau egin behar da” -esan neu -
tsan neure buruari, eta aspalditik ezagutzen neban Fernando Peñagana
jo neban. Hartu-emon handia geunkan eta sarritan gelditzen nintzan be-
ragaz Madrilera joaten nintzanean. Arterago be sarritan komentau izan
eustan. “Mejor si trabajaramos juntos”. Beharrizana heldu jatanean, be-
ragana joan nintzan eta sozio izatea proposatu eustan. Diru askorik ez
neukan, baina makinetan balio handia bai. Gogoan daukat hamar-edo
eroan nebazala Arandara, honeetariko bat, botoi-zuloak egitekoa, ale-
maniarra, oso ona, baina prezioa be halangoa eukan: milioi bi pezeta.
Trikotosa deitzen jakenak, ostera, 300 edo 400 pta inguruan ebilzan.

Orduan, eskuz egindako jertseak egozan modan eta hori egitea pro-
posatu neutsan Fernandori. Horretarako gauza ziran hainbat pertsona
egozan inguruetan. Esate baterako, alboko herriko txikietako enbra
batzuk edo hogeita bost kilometrora egoan Caleruegako komentuko
monjak. Honeek behar piloa egiten euskuen. Ni batetik bestera ibilten
nintzan haria eroaten eta jertseak ekarten. Eskuz egindako jertseak
itzel saltzen ziran, ez zan bat bera be gelditzen. Hortik aparte, lantegian
beste era bateko erropak egiten genduzan, eta horretarako, gugaz Ger-
nikan ibilitako neska bat eroan neban: Arantza. 

Arandan bertan baegoan beste enpresa bat jertse merkeak egiten eba-
zana eta hango bazkideetako batek esan eutsan Fernando Peñari gu-
rean sartu gura leukela: 

– Oye, Oscar, Luis quiere entrar en la sociedad. Ese tiene dinero.
¿Qué te parece? 

Ehungintza arloan badakizue zer gertatzen dan. Hurrengo udaba-
rrirako erropak arteragoko urtean egin behar dira, fakturak 90 egunera
ordaindu eta zeuk sei hilabetera kobrau. Bitarteko hutsune horrek bu-
ruhauste ugari sortzen dau. Orduan hauxe izan zan nire erantzuna: 

– Bueno, tú verás… Yo ni siquiera le conozco.  Si no va a intervenir
directamente en la empresa, me parece bien. Así andaremos más des-
ahogados. 
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Holan ibili ginan bolada baten. Urte onak izan ziran. Geuk eroaten
genduan lantegiaren martxea, baina Luis hori ipurterre hutsa zan eta
beti ebilen zeozeri ekiten: “Hau zergaitik egiten dozue holan? Beste
hau ez dakit zer…”. Ni gogait egiten hasita nengoan, eta astelehenetik
zapatura etxetik kanpora egon behar hori nekagarria egiten jatan. Fer-
nando Peñaren alabak be nagusitu egin ziran eta andrea hasi jakon
esaten hareek ikasketak egiteko handik urten egin beharko leukiela.
Zaragozara joatea pentsatzen egozala autortu eustan.  Orduan nik esan
neutsan: 

– Pues yo me vuelvo a Bilbao. 
Ez zan gure artean arazorik izan. Kontuak egin genduzan eta ba-

kotxa bere aldetik.

LAUGARREN AHALEGINA 

Hainbeste gorabeheraren ostean, esan eitekean argia agertu jatala.
Deustuko Ramon y Cajal kalean tailer bat zabaldu neban, “BASSILE”
izenarekin. Han hasi eta lasterrera, Silvia izeneko andra bat presentau
jatan. Notario baten andrea ei zan, Algortakoa. 

– Tengo buenas referencias de ustedes y vengo a hacerles una pro-
puesta. Conozco a un diseñador de Madrid, Alfredo Caral, que quiere
un taller que trabaje en exclusiva para él. Él traería los bocetos y vos-
otros os encargaríais de la fabricación.  

Onartu genduan proposamena eta hasi ginan diseinatzaile horren -
tzako lanean. Urte baten, Aviaco eta Iberiako hegazkinetako pertsona -
larentzat (komandanteak, azafatak eta abar) 10.000 jantzitik gora egin
genduzan. Horrez aparte, berak eukan dendarako be lan egiten gen-
duan eta Alfredo Caralegaz Pasarela Cibelesen be egon ginan hiru ur-
tetan-edo geure modeloekin. 30en bat behargin izango genduzan
orduan eta kanpoan beste sei-zortzi. 

Urte batzuk geroago, bat-batean, Caral, Iberiako kontratu barik gel-
ditu zan. Sekula ez genduan jakin zergaitik. Dakiguna da, Cortefielek
hartu ebala, geure alaba Maitek joan behar izan ebalako eurakana pa-
troiak zelan egiten ziran erakusten. Hori gogorra izan zan guretzat, au-
rretiaz be Cortefielekoekin arazo larriak izanda gengozalako, baina zer
egingo genduan ba!

Kontratu hori galdu ondoren, Carali be gauzak okertu egin jakozan,
bere dendea itxi egin eban eta gu gauza batzuk kobrau barik gelditu ginan. 

Kontua da ze, zortzi bat urte Deustuko tailerragaz egin eta gero, hori
be zarratu egin behar izan genduala. Handik lasterrera jubilatu egin
nintzan.

Sasoi haretan Lourdes eta biok Arteagan bizi ginan, amaginarre -
bearen etxean, eta nire koinatu Anjeleri esan neutsan: 
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– Txo, makinak ekarri behar joazat Areatzara. Joango gozak base-
rria zelan dagoan ikusten? 
Etxetxu baserria bertan behera itxita egoan eta Anjel obretan ibilten

zanez, bere eretxia jakin gura neban: 
– Makinak sartzeko, plaka bat bota behar zeunke behean, eta beste

bat goian botaten badozu be kalterik ez, bihar-etzirako ondo etorriko
jatzu. 

Igeltseru bategaz berba egin neban eta tratu hau egin genduan: ma-
teriala neuk ekarriko nebala eta berak orduko kobrauko eustala. Niri
gitxi falta...

Handik urte batzuetara, etxea konpondu eta bertara etorri ginan bi-
zitera. Zenbat behar egin dodan nik etxe inguruak atontzen! Hau dana
txarrikeriz beterik egoan, kotxea sartzeko lekurik be ez eukan. Alboe-
tako hormak be neuk egin nebazan, errekako harriekin. Eskailerea egi-
tea, ostera, asko kostau jatan. Hamaikatxu karretilakada lur eta harri
mogidu nebazan alde batetik bestera!

Behin, hemen ondoan gasolindegia egiten ebilen ingenierua etorri zan
gurera eta galdetu eustan:

– ¿Quién está haciendo esto?
– Yo.
– Pues esto es una  obra de arte.
Ez zan horrenbesterako izango, baina hamaikatxu ordu emon neba-

zan etxe bueltea itxuratzen.
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“Etxetxu” baserria gaur egun.



Egun baten, hara non dinostan Felix Zallok, neugaz ibilitako lagun
batek, presidente izan behar nebala. Zallo hau futbolzale itsua zan eta
nik beti ezagutu neban Gernikaren Zuzendaritzan. Gogoan daukat non
eta zelan egin eustan proposamena. Gernikako Ospitalaren (Kaltzada)
parean, ni bizikletan ninoian partidu bat ikusten eta bera oinez: 

– Oscar, gelditu! Gauza bat esan behar deutsut: orain arteko presi-
denteak kargua itxi beharra dauka eta zeuk hartu behar dozu. 
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NIRE DAMUA

Zenbat aldiz damutu jatan bizikleta dendaren bat ipini ez izana! Nire
mundua hori zan, eta ez ehungintza. Gauza bera esaten deuste alabek
be: 

– Aita!Edozein arlotan saltzaile hasi bazina, askoz hobeto biziko
zinan zeu, eta gu be bai. Egia esan, guri ez jaku ezer falta izan, baina
nahaste batzuk gitxiago izango genduzan… 

GERNIKA FUTBOL TALDEKO PRESIDENTE

Sarritan esan deutsuet kirolzale amorratua izan nazala txikitatik,
baina sekula ez neban uste izango, klub baten presidente izango nin -
tzanik. Dana dala, hori be suertau jatan. Ni Gernika taldearen parti-
durik gehienetara joaten nintzan eta jenteagaz asko berba egiten neban
futbolaren gainean. 

Rafael Madariagak itxitako kargua hartu neban.



– Baina, Felix… badakizu zer dinostazun? Gauza bat da nik futbol
kontuak lagunekin komentatzea (“erdiko atzelari bat falta dozue” eta
holango mila kontu esaten neutsazan), baina hortik presidente izatera,
alde handia dago! Ni ez nago horretarako preparauta…

– Hori bardin da. Berba egingo dogu -esan eustan.
Banoa hurrengo egunean lantegira, diru arloa eroianari kontatzen

deutsat gertatutakoa eta non dinostan…
– Eta zergaitik ez? 
Bien bitartean, Felix Zallok ez eukan bakerik ni presidente izan arte.

Txitean-pitean etorten jatan kontu bardinagaz.
Egun batzuk garrenean, andreari be esan neutsan, eta haren eran -

tzuna: 
– Egizu zeuk gura dozuna!  
Hau holan izanik, baiezkoa emon neutsan Felix Zallori, baina bal-

dintza batekin: Neuk erabagi ahal izatea zeintzuk gura nebazan neugaz
batera Juntan. Emon neutsazan izen batzuk eta danak konforme. Or-
dura arte Rafael Madariaga izan zen presidentea hamazortzi urtean,
baina lan arloko inkonpatibilidaderen bat zala eta, kargua itxi beharra
eukan. Horregaitik, handik hilabetera, Batzar Nagusia egin zan ordez-
koa aukeratzeko. Neu bakarrik aurkeztu nintzan eta onartu egin nin-
duen. 1972-73 denporaldia hasi aurretxuan izango zan.

Lanean hasi beharra egoan. Geure arteko lehenengo batzarrean esan
neutsen juntakoei: 

– Nik zuek baino askoz gitxiago dakit futbol kontuez, baina holango
alkarte bat zelan eroan behar dan, apur bat gorabehera badakit. Esate
baterako, nondik ateraten dozue dirua? 

– Bazkideen kuotak, sarrerak eta urtero egiten dogun zozketa, batez
be -erantzun eusten. 

– Eta Udalak emoten deutsue ezer?  
– Ezebez. 
Hurrengo egunean bertan joan nintzan Udaletxera. Idazkariagaz

berba egin neban laguntzarik ete egoan jakiteko, eta bere erantzuna: 
– Zelan emongo deutsegu ba, eskatu be ez dabe egiten eta!
Nik azaldu neutsan zein zan nire asmoa eta eskabide bat egitekotan

gelditu nintzan. Gestinoak egiten jarraitu beharra neukan eta handik
lasterrera Athleticera joatea erabagi neban. Jose Antonio Egidazu zan
presidentea, José Ignacio Zarza gerentea, oso gizon jatorra, eta Julio
Lamana… idazkaria zala uste dot. Bata be ez neban ezagutzen egun-
karietatik izan ezik, baina han presentatu nintzan, Bertendona kaleko
bulegoetan. Julio Lamana bakarrik egoala esan eusten.  

– Noren partez? 
– Gernika taldeko presidentea.
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LEHENENGO FITXAKETA

Jokalari bat egoan Portugaleten, niri asko gustatzen jatana: Julián
Bilbao. Erdiko atzelaria zan eta holango baten beharra geunkan. Beste
talde batzuk be atzetik eukazan, antza. Iluntze baten, beharretik ur-
tenda, bere etxera joan ginan, baina ez genduan aurkitu. Bere arrebe-
aren etxean egoala esan euskun amak. Zein lekutan bizi zan azaldu
euskun eta bertara abiatu ginan. Beragaz egotaldi luze bat egin ondo-
ren, azkenean, goizaldeko ordu biak aldera fitxau genduan. 
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– Lehenengo ta behin, Athleticek Gernikarekin zeozelango hartu-
emonik daukan jakin gura neuke -galdetu neutsan Lamana jaunari.

– Nik ezin neizu esan. Horretarako gerenteagaz berba egin beharko
dozu. Hemendik ordu erdi batera hemen izango dala uste dot. 

Buelta bat emotera urten neban eta laster itzuli nintzan. Ikusi nin-
duen momentuan… 

– ¡¡Oscaaaarrr!! ¡¡Cuantas carreras te he seguido yo a ti!! -besar-
kada bat emonez-. Tú eras mi ídolo. Espera, que le voy a decir al pre-
sidente que venga. 

Etorri zan Egidazu be eta han egon ginan hirurok berbetan: 
– Jugadores los que os hagan falta -esan eustan. 
Bueno, ate bat gehiago geunkan zabalik. 

Felix Zallori omenaldia. Eskerretik eskumara: Karmelo Intxausti, Jose Luis 
Dominguez, Felix Zallo, Oscar, Pedro Alberdi eta Alberto Arketa.



Jose Mari Basterretxea, “Baste”, zan entrenatzailea eta laugarren gel-
ditu ginan. Edozein modutan, hurrengo urterako Alberto Uriona en-
trenatzaile gernikarra ekarri gura eben batzuk eta presino handia
neukan. Zelango-halango urtenbideren bat emon behar neutsan arazo
honeri. Buruari bueltaka ibili ta gero, pentsau neban, bera zelangoa
zan ikusita, Basterretxea aproposa izango zala gazteakaz lan egiteko.
Proposatu neutsan eta baiezkoa emon eustan. Lasaitasun galanta hartu
neban!

73-74: IGOEREA ETA DIRUA

Aldaketa ondo etorri jakun, hurrengo denboraldia historikoa izan za-
lako guretzat. Ordura arte beti beheko mailetan ibili zan taldea, baina
Alberto Urionaren agindupean, hirugarren mailara igon genduan. Sasoi
haretan hirugarren maila oraingo bigarren B mailaren parekoa zan,
edo gehiago. Kontuak atera, gure lehenengo partidua hirugarren mai-
lan, Coruñako Deportivoren aurka izan zan 74an, Pes Perez epaile
zala. Deportivo, denpora gitxian, lehen mailatik hirugarrenera etorri
zan. 1-3 irabazi euskun. Ez genduan jokalari barri askorik ekarri,
baina taldeak oso ondo erantzun eban. Fitxaketa bat Imanol Txopitea
izan zan eta ez kosta bakoa!!
Nahiz eta Ispazterkoa izan, Ondarroako Aurreran jokatzen eban Txo-

piteak eta han gustura egoan. Ez eban alde egin nahi ezergaitik be.
Gernikako lantegi baten lana eskeini geuntsan eta azkenean etorri zan. 
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73-74 denporaldian txapeldun gelditu zan taldea.



Dana dala, igoteak makina bat burukomin sortu euskun. Aurrekon-
tua 1,5etik 4 milioi ingurura joakun, eta diru hori nondik atera? Zu-
zendaritzakook batzar batzuk egin genduzan, baina ez genduan
urtenbiderik ikusten eta Federazinoak zortzi eguneko epea ipini euskun
erabagi bat hartzeko. Ezezkoa emotekotan ginala, Gervasio Gezuraga,
Gernikako alkatea etorri jatan barri onarekin: 
– Me han llamado de Madrid, de Gobernación, para decirme que os
han concedido una ayuda de dos millones, pero es top secret.

Beraz, baldintza argia zan. Dirua nondik edo zelan lortu genduan ez
esatea. Geroago enterau nintzan, Augusto Uncetak, Astra enpresako na-
gusiak, Madrilen kirol arloaz arduratzen zanari pistola eder bat erregalau
eutsala, beren-beregi berarentzat egina. Bizkaiko Frente de Juventudeseko
nagusiak be, Jose Antonio Aquesolok, ezin eban sinestu gertatutakoa: 
– ¿Cómo lo has conseguido? Me parece extrañísimo… -esan eustan behin. 
Kontuak kontu, behar-beharrezkoa genduan diru hori hirugarren

mailan jokatzeko eta lortu genduan.

PRIMIREN FITXAKETA

74-75 denboraldiari begira ekarritako jokalarien artetik bi azpima-
rratuko neukez batez be: Jesus Mari Sasiain, Athleticen bidez lortu gen-
duan aurrelaria, eta Primitivo Soto “Primi”.  Azkenengo hau ekartea
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“Regional Preferente” mailan txapeldun geratu ondoren jasotako garaikurra.



ondo kostea izan zan! San Pedro taldean jokatzen eban eta talde ho-
rretako presidenteak Bilboko Epaitegian egiten eban lan. Neuk be ez
dakit zenbat joan-etorri egin nebazan Albia aldera! Baina, ekina okerra
da eta, azkenean lortu neban Primi Gernikara ekartea. Aurrelari txikia
eta abila zan. Gugaz urte batzuk egin ebazan eta hainbat gol sartu be
bai. Gero, Sestaorekin bigarren mailan be jokatu eban. Gainera, joka-
lari trebea izateaz gainera, mutil ona zan. Orain be urtero-urtero egiten
dogu bazkari bat eta esaten deust: 

– ¡No sabes cúanto te aprecia mi madre! Siempre me pregunta qué
tal andas…  

Denboraldi ederra egin genduan. Mailari eusteko ezelango arazorik
ez. Bederatzigarren gelditu ginan eta uste dot bigarren itzulian ez gen-
duala gol bakar “bat” be jaso etxean. Gainera, urte amaieran, Jesus
Mari Sasiain jokalaria Pontevedrari saldu geuntsan, Athleticen baime-
nagaz. 750.000 pezeta kobrau genduzan, eta gero eurek beste talde
bati saldu ezkero, beste 250.000 jasoteko eskubidea. Diru hori, futbol-
zelaiaren zati bati aterpea ipinteko erabili genduan. 

1975: GERTAERA LOTSAGARRIA

Urriko azken astelehenaren bezperan izan zala uste dot. C.D. Gijon
taldearen aurkako partiduan, sekulako istiluak izan ziran. Epailea Urio
Velazquez gipuzkoarra, urte batzuk geroago oso ezaguna izan zan gi-
zona. Dana alde batera pitau eban partidu haretan eta neu be sutan
ipini ninduan. Gogoan daukat, lehenengo zatia amaitu ostean, Juanito
Arriaran, orduan Barakaldon ebilen entrenatzailea, neure alboan jeza-
rri zala eta beragaz komentau neban: 

– El árbitro nos está asando. ¡No sé qué co… ve! Yo estoy excita -
dísimo… 

– ¿Tan mal anda? -esan eustan Arriaranek
Hasi zan bigarren zatia eta handik lasterrera onartu eustan Juanitok

berak be nik esandakoa: 
– Un poco de razón ya tienes… 
90.era heltzeko minutu bat falta zala, Uriok: Pit, pit, pit… Partidua

amaitutzat emonez. Gure kapitana Ealo zan, Lemoako mutil bat, no-
blea. Epaileagana joan zan eta keinu bat egin eutsan erlojua seinalatuz.
Aitaren egin orduko txartel gorria erakutsi eutsan. 

Bat-batean, zelaia jentez bete zan. Neuk be ez dakit aurrean neukan
hesia zelan pasau neban, baina Urío Velazquezegana ninoian zuzenean.
Neure onetik urtenda nengoan. Besoa luzatu be egin neban, baina 
atzekaldean egoanen batek oratu eustan. Kontuak atera zelango ten -
tsinoa izango zan, polizia tiroka hasi zala!!  Lurrerantz bota ebezan
tiro batzuk eta futbolzaleek oinaztua baino bizkorrago alde egin eben
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handik. Epailea eta bere laguntzaileak pare bat orduan aldageletan
egon ziran. Nik eta zuzendaritzako beste batzuk kuartelera joan behar
izan genduan deklaratzera. Han egon ginan goizaldera arte. Hurrengo
egunean, hartu kotxea eta Bilbora, Juan Cruz Barroeta, Bizkaiko Fe-
derazinoko presidenteordeagana. Alhondegian egiten eban behar eta
nire lagun handia zan. 

– Pero Oscar, ¿qué ha pasado? ¿Tú has podido hacer lo que dice la
prensa? Yo que te conozco desde hace tiempo, no me lo puedo creer… 

– No sé lo que dice la prensa, porque no he mirado nada, pero sí es
verdad que fui directamente a buscar al árbitro. He sido siempre bas-
tante tranquilo, pero esta vez no he podido aguantar. He pasado de ser
bombero a ser incendiario…

– No va a ser fácil arreglar esto -erantzun eustan. 
– Que sea lo que Dios quiera, como yo del fútbol no vivo…
Gertatukoaren ostean, urtebeteko zigorra ipini eusten. Hori dala-ta,

ordezko baten bila hasi ziran. Zuzendaritzako inork ez eban nahi. Az-
kenean Jose Luis Dominguez konbentzidu eben, hauteskundeak egin
eta inor aurkezten ez bazan, presidentea bera izateko. Dana dala, ez
eben horren beharrik izan, Francoren heriotzearen ostean emondako
amnistiagaz niri zigorra kendu egin eustelako. 

Hauxe da nik egun haren inguruan gogoratzen dodana, baina Urio
Velazquez berak zelan bizi izan eban jakitea be interesauko jatzue: “Ez
daukat ahaztuta, ez. Sekulako nahastea sortu zan partidua amaitu eta
laster. Jenteak inguratu egin ginduzan, baina zorionez ez jakun ezer
gertatu. Hori bai, gure kotxeari kurpil bat zulotu eutsien eta guardia
zibil batek konpondu euskun. Gero, nire laguntzaileak eta ni kuartelera
joan ginan azalpen guztiak emotera. Guk han ez genduan presidente-
rik, ez beste inor ikusi, baina, orduan danok fitxatuta gengozanez, go-
goan daukat, guardia zibil batek Oscarren fitxa irakurterakoan hauxe
esan ebala: 

– Apolítico. 
Orduan, tenienteak erantzun eutsan: 
– “¡Y una mierda!” 
Kuartelean egin beharrekoak eginda, Debaraino lagundu euskuen

guardia zibilek.”

LOTINA

Miguel Angel Lotina meñakarra ezaguna egingo jatzue, aspaldiko ur-
teotan hainbat talderen entrenatzaile izan dalako, baina askok ez dozue
jakingo Gernikan jokatu ebala eta imajinatu be ez dozue egingo zenbat
buelta emon nebazan bera fitxatzeko. Azkenean, Gerekizen, arbolape
baten jezarri ginan eta tirabira askoren ostean, itxi genduan tratua.
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JOKALARIEN ZORIONEKO SOLDADUTZEA

Sasoi haretan, soldadutzea dala eta ez dala, hainbat buruhauste iza-
ten genduzan jokalariakaz. Behinola, Juan Mari Begoña entrenatzailea
(nigaz ezin hobeto konpontzen zan gizona) etorri jatan esanez: 

– Domekan Ferrolen jokatu behar dogu eta atezain bat baino ez dau-
kat, Bilbao. Ordezkoa, Artetxe, soldadu dago Zorrotzan eta gazte mai-
lako mutila eroatekotan, inor be barik joatea gurago dot. Ea zeozer
egiterik daukazun… 

Orduan, Athleticeko Julio Lamanagana joatea otu jatan, holango
kasu asko konpondu behar izango zituala pentsatuz. 

Joan nintzan Lamanagana eta gauzak ezin errazago ipini eustazan: 
– Vete a la base de Bilbao y pregunta por el teniente coronel. No te

hace falta nada más, es un deportista nato. 
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Lotina bera mutil apala zan, baina bere anaiea… gogorra, koño!! Han
ibili ginan luzaroan eztabaidan dirua zala eta ez zala…, konpondu
ginan arte. Orain ezeze orduan be jokalari batzuk euren bitartekoak
eukiten ebezan negoziatzeko. 

Bi-hiru urte lehenago beste jokalari batzuk ekarri genduzan Mun-
gialdetik, baina horreek errezagoak izan ziran, Athleticen laguntza izan
nebalako: Jon Agirrebengoa, palista izandakoaren semea eta Jose Angel
“Kakel” Iturregi, jokalari ona eta mutil hobea.  

Gernikako jokalari izandako Miguel Angel Lotinagaz bazkari baten.



Aitearen egin orduko han nengoan. Ateetako soldaduak itxaroteko
esan eustan, oraindik ez dala heldu eta. Ordu erdi bat igaro ondoren,
takoi hotsa entzun neban: “Baten bat etorri dok!”-pentsau neban neure
artean. Barriro soldaduari galdetu eta…

– Acaba de entrar. Te acompaño. 
Atea jo eban, zabaldu, sartu nintzan… Narruzko mahaia eukan, je-

sarlekuak be bai… Soldaduak urten eban eta nik neure burua aurkez-
teari ekin neutsan: 

– Soy Oscar Elgezabal, presidente del Gernika. 
Begira-begira gelditu jatan. 
– ¿Tu no eres el que corría en bicicleta?
– Sí. 
– Los sueños que me habeis quitado Antón y tú. Sufría cuando no

ganabais… Bueno, siéntate y cuéntame. 
Behar nebana azaltzeko ia astirik emon barik, soldaduari deitu eutsan: 
– El soldado Artetxe, ¡que venga!
– Cógete todo y vete a casa, pero no me tardes más de tres días en

volver! 
Era horretan konpondu neban Josu Artetxe arratiarrarekin entrena -

tzaileak eukan arazoa eta handik aurrerako soldadutzea be mutil ho-
nentzat dezente hobea izan zala uste dot. 

Teniente koronel horrek konfiantzea hartu eban nigaz eta txartel bat
emon eutsan, esanez: 

– La próxima vez que necesites algo vienes a mi casa por la tarde.
Ahí tienes la dirección. 

Beranduago beste mesede bat be eskatu behar izan neutsan. Alfonso
Barasoain jokalari zala, “Caballería de Burgos” tokau jakon. Ordurako
bera Telefónican ebilen lanean. Arratsalde baten, militar horreri egin
neutsan bisitea: 

– No es de mi sección, pero haré lo posible. 
Zortzi egun baino lehenago, Barasoain Artxandan egoan. 
Egindako mesedeak eskertzeko, jertse bat erregalau neutsan emaz-

tearentzat eta handik egun batzuetara teniente koronelak berak deitu
eustan esanez, kapitanaren andreari be itzel gustau jakola eta ea non
erosi eikean holango bat. Ez neban bitan pentsau: datozala biak Ger-
nikako tailerrera eta aukeratu dagiela gustatzen jakena. 

Esan eta egin. Egun batzuk garrenean, han agertu ziran andra biok
txofer batekin eta eroan ebezan euren gustuko jertseak. Dana konpon-
duta eta danok pozik.

EGUN GOGOANGARRIAK 

Futbol munduan egun pozgarriak eta gogorrak txandaka bizi izaten
dira. Onenak gogoratuko ditut lehenengo. Zertan esanik ez, hirugarren
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mailara igon genduan eguna izan zan pozgarrienetako bat, baina aldi
berean, burukominik gehien emon euskuna be bai. Ez geunkan dirurik,
baina azkenean azaldu zan. Gaur goizean izan balitz legez gogoratzen
dot eguna, arrazoi bigaitik. Bata, Julian Ikazuriagaren omenaldia izan
zalako, jokalari eredugarria eta oso maitatua. Bestea, egun horretan
emon eustelako barri ona. Gervasio Gezuraga, Gernikako alkatea, ez
zan bape kirolzalea eta harritu ninduan han ikusteak. Hurreratu jatan
eta berak esan eustan diru-laguntza izango genduala. Bihotzak be
bueltea emon eustan pozaren pozez! 

Ikazuriagari omenaldia. Nire alboan Gervasio Gezuraga alkatea.

Jesus Toña, Gernikako alkate eta futbol taldeko presidentea urrezko domina jasotzen.



Beste alde batetik, ez neuke aitatu barik itxi gura, Gijon taldekoek
gugaz izan eben portaerea. Goizean jokatu genduan euren kontra eta
0-1 nagusitu ginan. Arratsaldean, Athleticek jokatu behar eban Spor-
tingen aurka eta danok gonbidatu ginduezan partidu hori ikustera.
Uste dot bana amaitu zala. Hori gitxienekoa da, baina izan eben de-
tailea eskertzekoa izan zan. 

1975ko maiatzaren 29a be egun handia izan zan guretzat. Lehenen-
goz jokatu genduan San Mamesen. 2.000 lagunetik gora joan ziran
Gernikatik Bilbora. Merezi izan eban, partidua bina amaitu zan eta.
Hurrengo urtean oraindino jente gehiago joan zan, 3.000 inguru edo,
eta emaitza be hobea izan zan, 0-1 irabazi gendualako. 

76-77 denboraldian, Compostelara joan-etorria txarter hegaldi baten
egin genduan, herriko ehun bat zalegaz batera. Egun handia izan zan.
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Beste egun eder bat, 1974ko agorrilaren 15a izan zan, Gernika tal-
dearen 50. urteurrena egin zanekoa. Berez lehenago tokatzen zan,
baina Zubigorri zelaiak 50 urte betetzen ebazan atxakiaz, Athletic eta
Realaren arteko partidu bat antolatu genduan. Partidua bina amaitu
zan eta garaikurra txuriurdinek irabazi eben penalti jaurtiketen bidez.
Egun haretan, Rafa Iriondo eta Mauricio Ugartemendia “Mauri” joka-
lari gernikarrei urrezko ikurra emon jaken. Lehen mailako euskal tal-
deetako presidente ziran Egidazu, Orbegozo eta Arregi jaunei be bai,
eta beste horrenbeste egin genduan Gernika Klubean kargu hori izan
ebenekin be. 

Mauricio Ugartemendia “Mauri”, urte askoan Athleticeko jokalari izandako 
gernikarrak be jaso eban urrezko domina.



Katedralera joan ginan mezatara eta bertako artzapezpikuak, Angel
Sukia gipuzkoarrak hau esan eban sermoian: “Alde batetik Gernikak
irabaztea gura neuke, euskalduna nazalako. Bestetik, Compostelak,
hemengo artzaina naizelako.” Argi dago biek ezin ebela irabazi. Gu
bardinketarekin be konformauko ginan, baina 4-0 irabazi euskuen eta
kito. Eleizatik urteterakoan gauza barregarri bat gertatu jakun. Obra-
doiro plazan gagozala, andrazko batek bedeinkapena eskatu eutsan.
Zuzendantza taldeko kide zan Jose Luis Undagoitiari. Antza, bere janz-
kereagaitik edo, abadea zala pentsau eban. Gure Jose Luisek ez eban
atzera egin. Andra hareri belaunikatzeko esan eutsan eta zelango-ha-
lango bedeinkazinoa emon be bai. 

JOSE ANTONIO GONZALEZ GOGOAN

Kirol kontuetatik aparte, bereziki eskertu gura neukez nigaz presi-
denteorde izan zan Jose Antonio Gonzalez Arrospidek Gernikaren alde
egindako ahaleginak. Berak Renault kotxeen saltokia eukan, eta behin
esan eustan: 
– Renault bat zozketatu behar dogu. 
– Baina, horrek karu urtengo deusku! -erantzun neutsan. 
– Ez estutu! Neuk lortuko dot prezio onean. 
Ez dakit nondik edo zelan zuzendu eban, baina zozketa itzel joan

jakun eta diru mordoa atera genduan. Halan eta guztiz be, urte baten
ez bazan bestean, barriro agertzen jakuzan beharrizanak. Egoera
honen aurrean, Zuzendaritzakoen artean batzar bat egin genduan eta
Caja de Ahorros Vizcainan kreditu bat eskatzea erabagi genduan,
danok abalatuta. Jose Antonio gure artean izateak gauzak erreztu egin
euskuzan. 

1977-78: NIRE AGURRA

Urte honetan ipini eben martxan bigarren B maila. Lehenengo ha-
marren artean sartu ezkero, maila horretan jokatzeko eskubidea zen-
duan, baina, gure artean ez egoan horretarako gogorik. Zorrak
geunkazan eta maila bat gorago jokatzeak gauzak okertu baino ez eba-
zan egingo. Taldea hamabigarren geratu zan, baina ez dot uste inork
horren damurik eukanik. Milioi t’erdi inguruko kredituari erantzutea-
rekin nahikoa geunkan. Egun baten, zuzendaritzako beste bat eta neu
Bilbora joan ginan Caja de Ahorros Vizcainako zentralera gauzak bi-
deratzeko asmoz. Zorionez, gernikar batek atendidu ginduzan: 

– Yo también soy guerniqués y vamos a intentar buscar una solución.
-esan euskun. 
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– Podríamos considerar una parte como ayuda al Gernika Club y
así reduciríamos la deuda. 

Horretan gelditu ginan. Edozein modutan, egoera ez zan erosoa ni-
retzat. Guertextil lantegiko arazoak zirala eta, giroa nahastuta egoan
herrian eta batzarkideei esan neutsen: 

– Hau ez da mesedegarri ez neuretzat, ez klubarentzat. Beraz, kar-
gua ixtea izango da onena.

Batzar bat egin genduan eta abalista ginan hamaboston artean or-
daintzea ebatzi zan. Orduko gauzak nik baino hobeto “Txato” Aranak
gogoratzen ditu, diruzaina bera zalako eta, kontau deustanez, gutariko
bakotxak 5.000 pta ipini ebazan, batek izan ezik. Nahiz eta zorra Biz-
kaiko Aurrezki Kutxarekin izan, Jose Luis Dominguez presidenteordea
arduratu zan ordaintzeaz, bera Banco Guipuzcoanoko zuzendaria za-
lako. Era horretan emon neban amaitutzat neure ibilbidea Gernikako
presidente karguan. Ordezkoa aukeratzeko, gugaz batera egoan Juan
Ignacio Onaindiak hauxe esan euskun: 

– Yo tengo una persona que está dispuesta a coger el Club.
Juan Mari Gonzalez, Hierros Gernika enpresako ugazabaren izena

ipini eban mahai gainean eta berak hartu eban nire lekukoa 78tik au-
rrera. 
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Gernika futbol taldea-
ren historiatik hartua.



ATHLETICERAKO DEIA

Behin, lantegian nagoala, saltzaile bat etorri jatan eta esan eustan: 
– Oye, Oscar, ¡qué callado te lo tenías! Ya me he enterado de que

vas en la lista de Beti Duñabeitia a la presidencia del Athletic.
– ¿Yo? ¡Qué me dices!
– Sí, su secretario personal nos dijo ayer a la cuadrilla. 

Eta ni enterau barik!  
Hurrengo egunean non deitzen deustan Betik berak:
– Oye, soy Beti Duñabeitia. No te conozco personalmente, pero he

hecho varias consultasy me han hablado bien de ti. ¿Puedes quedar
hoy conmigo en Durango? 

– Depende de la hora -nire erantzuna. 
Azkenean Durangon gelditu ginan, Anton Barrutiaren Lezuri taber-

nan. Gero, handik Garaira joan ginan bazkaltzera. Han gagozala,
atoan hasi jatan bere asmoak azaltzen: 

– Dentro de la Junta quiero uno que sea coordinador de los equipos
de Bizkaia y para esa labor me han dicho que tú eres la persona indi-
cada, porque estás bien relacionado con todos. 

Bere berba jarioa eten egin neban une batez eta esan neutsan: 
– Beti, ¿ahora puedo hablar yo? 
– Sí. 
– Tengo que decirte que yo no soy socio del Athletic. 
– Joder… Yo que tenía todo perfilado… Ahora me partes por la

mitad. Bueno… ¡Qué se le va a hacer! Y para tí, de los que conoces,
¿quién crees que puede ser la persona idónea? 

– Me gusta el del Baskonia, Mario Mujika -esan neutsan. 
Hor amaitu zan bazkari haretakoa, baina handik hilabete batzuetara

Athleticeko presidente izentau eben Beti Duñabeitia, eta lanean nabi-
lela non jasoten dodan dei bat bere partez, hauxe esateko: joan naitela
domekan San Mamesera eta neuk nahi dodan lekua aukeratzeko baz-
kide izateko. Berez, horretarako epea itxita egoan, baina Presidenteak
baeukan hori egiteko ahalmena, eta berak eskatu eustan aukera hori
aprobetxatzeko. Orduantxe egin nintzan Athleticeko bazkide. Palkoa-
ren aurrekaldean, hirugarren iladan euki dot neure lekua urte askotan,
lagun bateri pasau neutsan arte. 
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SANTAKURTZ ALKARTEAREN SORTZAILE

Oscar Elgezabalen gai-
nean berba batzuk esatea,
bizitzan gitxitan jazoten dan
gauza atsegin eta gozoeta-
riko bat da. Izan be, Oscar,
ezer izan bada, gizon ona
eta zintzoa izan da, lagunar-
tekoa, gorputz eta arima
bere ingurukoei laguntzen
emon dauena; bai bere etxe-
keoi zein herrikoei, eskuza-
baltasun osoz. 

Gaztetan, Oscar txirrin-
dulari legez nabarmendu
zan, baina gi txik jakingo
dabe oraintsura arte be, 
etxeko bizikleta geldian
pedal-hotsean ibili izan
dala eta oinez ibililadi lu-
zeak egin izan dituala ia
egunero. Azken baten, za-

hartzaro osasuntsua daroa Oscarrek, edozeinek beretzako gurako leu-
ken modukoa. 

Gainera, Oscar, parte-hartzaile amorratu izan da bere herrian, Ger-
nikaldean zein Bizkai mailan. Beti jentearen alde egiteko prest agertu
da Oscar. Muxikako “Santa Kurtz” adinekoen Alkartearen sortzaile,
zinegotzi, “Nagusiak” Alkartean Gernikaldeko ordezkari eta zuzenda-
ritzako kide.  
Karisma handiko gizona zalako, Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko

presidenteorde izan zan eta bere ekarpenak oso baliotsuak izan ziran
ordurako eta etorkizunerako oinarriak jartzeko. Beti be, berak azpi-
marratzen ebanez, “baserri mundua eta uriak bereiztuz”, alkarregaz
zerikusirik ez eukielako. 
Oscarrek, adinekoen alde ekin deutsan urteotan, bere lanez zein era-

kutsiaz, adinekoen irudia agirian ipinten lagundu dau. 
Muxikan hutsetik hasita sortu eban Alkartea eta bertako kideen gogo-

eskariei erantzuten jakin izan eban. Aldi berean, Bizkaiko adinekoen
alkartasunaren bultzatzaile eta barritzaile izan genduan. 
Eskerrik asko Oscar, zure lan eta ahaleginari esker Muxikako herriari

eta Bizkaiari itxi deutsazun oinordetza oparoagaitik.  

Juan Mari Aburto, Bilboko Alkatea. 
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Behin, mezatan gagozala, abadeak pertsona nagusioi mezea amaitu-
takoan ez alde egiteko eskatu euskun, gizon batek gugaz berba egin
behar ebala eta. Gizon hori Julian Olazabalaga zan, Larrabetzukoa,
adineko jenteagaz hainbat lan egiten ari zana. Beste herri askotan be
zaharren alkarteak martxan ipini ebazan eta Areatzan beste horren-
beste egin gura eban. Txokora joan ginan eta han emon euskuzan azal-
pen guztiak. Hasteko, batzorde bat aukeratu behar zan Eusko
Jaurlaritzako Elkarteen erroldan sartu ahal izateko. Bertan egozanak
nire izena bota eben presidentetzarako: 
– Oscar izan daitela! 
Idazkari bat be ipini behar zanez, han gengozanen artean ez neban

pertsona egokirik ikusten eta Don Andoni abadea izatea proposatu
neban. Jenteak begi onez ikusi eban, baina gero behin baino gehiagotan
damutu jatan, beragaz konpontzea gatxa zalako. Diruzaina be auke-
ratu behar zan eta nik erdi txantxetan esan neban: 
– Horretarako, dirua gordetea gustatzen jakon norbait izatea komeni
da, ezta? 

Hainbat urtetan kamineruen kapataz izandako Juan Elorriagak hartu
eban zeregin hori. Bere familiaren ezizena “Pesetas” izan da beti eta
kontuak zehatz eta garbi eroateko egokia zan. Batzordea beste pertsona
batzuekin osatu genduan: Clara Agirre, Edurne Enbeita, Boni Marti-
tegi, Mª Angeles Apraiz eta Jose Angel Insuntza.
Handik pare bat hilabetera heldu jakun Eusko Jaurlaritzaren baiez-

koa eta batzar nagusia egin behar zan, batzordeko kideak aukeratzeko.
Egin genduan eta jenteak hauxe esan euskun aho batez: 
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Omenaldi eguna (2011) Jose Felix Alegria zinegotzia, Juan Mari Aburto eta 
etxekoak.



– Zeuek zergaitik ez dozue segitzen ba? 
Ez geunkan ihesbiderik. Hortik aurrera geure gain hartu behar gen-

duan ardura hau. 1993a zan. Agiri hau da horren lekuko. 
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SANTAKURTZ ALKARTEAREN ZEREGINAK

Bazkiderik gehien izan genduanean, 150 inguruan ibili ginan. Euren
Alkarteak sortzeko gai izan ez ziran beste auzo batzuetako jentea be
gugana etorri zan. Esate baterako Ibarruri eta Gorozikatik. Eta beran-
duago, herritik kanpo bizi ziran muxikar batzuk be sartzea lortu gen-
duan. Bakotxak kuota bat ordaindu behar izaten eban. Hasieran
behintzat, urtean 1.000 pezetakoa zala uste dot. Holan hasi ginan
martxan. Batzarrak Areatzako eskoletan egiten genduzan, hilean behin
gitxi gora behera, eta gero beti izaten zan kopadutxua edo txokolatadea
etorten ziranentzat. Hitz egindako guztia akta baten idazten genduan. 

Zeintzuk ziran gure ekintzak? Danetarik eta ugari. Urtean bitan,
udabarrian eta udagoienean, mus, briska eta tute txapelketak, garaikur
eder eta sari politekin. Tortilla txapelketea be antolatzen genduan,
Txitxiburduntzi eguna, urtero San Blasetara eta Markinako feriara…
Gainera, berbaldiak be antolatzen genduzan tarteka, baina batez be,
txangoak edo ibilaldiak. Beti autobusean, Ondarroako Jai Alai enpre-
sarekin. Ez jat sekula ahaztuko, estraineko bidaia Asturiasera egin gen-
duala bi-hiru egunerako. Itzel pasau genduan eta handik lasterrera
enterau nintzan, joan ziran matrimonio bik lehenengoz egin ebela lo
etxetik kanpo ezkondu ziranetik. Eta aitita-amumak ziran! Euren bi-
zimodu guztia baserritik urte barik emon ebenak… Beste alde batetik,
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Imanol Enbeita, eta Juan Bilbao, museko txapeldunak, bihotzeko osagileagaz
(badaezpada).



MOROSORIK EZ, ARAZOREN BAT BAI 

Autobusean bertan batzen zan dirua eta lagun bat arduratzen zan
gastu guztiak ordaintzeaz. Arlo honetan zein urteroko kuota kobrat-
zerakoan inoiz ez genduan arazorik izan. Jentearen artean be ia sekula
ez zan haserrerik edo konponduezinik izaten, baina hainbeste urtean
arazo bakar bat be ez izatea ezinezkoa da. Baten bat gogoan daukat.
Autobusean zaharrenak aurrerago eta gaztetxuagoak atzerago jarten
genduzan. Egun baten, beti zeresana eukiten eban horeetariko bat ke-
xaka hasi zan. Joan nintzan beragana eta...
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polita zan sekula alkarregaz egon bako pertsonak batera eta pozik
ikustea. Bizikleteagatik dala edo lan kontuakaitik hainbat leku eza-
gutzen nebazanez, txango ugari egin genduzan: Andorra, Aranjuez,
Valle de los Caídos, Kantabria, Bartzelona, Galiziara bitan eta hemen
inguruan beste asko. Eguneko joan-etorrietan, 1.200-1.300 pezeta in-
guru ipini behar izaten genduzan, ondo jatea be gustatzen jakun eta.
Kanpoan lo egiten gelditu ezkero, jakina, gehiago ateraten jakun. Gai-
nera, bidai guztietan baten bat hartzen genduan lekuak ezagutzeko eta
hango barri emoteko. 

Imanol Enbeita, Inés Ortiz, Espe Mendiola eta Beatriz Aspiazu.



– Andratxua, ez dot ezelango matrakarik gura! Konforme ez baza-
goz, etxean geratu eta kito! Gaurkoa izan daitela azkena! 

Ez zan gehiago protestarik izan. 
Beste behin, Bartzelonara astebeteko bidaia prestau genduan, eta ka-

sualidadez, urten behar genduan egunean, Bizkaian autobusen huel-
gea. Orduan, autobusdunak esan euskun: 

– Nik Eibarren itxarongo deutsut, Alfaren atzekaldean eta handik
urtengo dogu. 

Bakotxa ahal izan eban moduan joan zan Eibarrera, batzuk arinago,
beste batzuk beranduago… 

Egun honetan izan neban beste gorabeheratxu bat, andrazko bat
protestaka etorri jatalako, ea zergaitik joan behar dauen berak Eiba-
rreraino eta abar… Odol berokoa izan nazan arren, ez nintzan berotu.
Entzun, isildu eta jaramonik ez egitea izaten da holangoetan onena.
Bestela haserrea segurua da.

124

Batzar bakotxaren ostean aktea egiten genduan. Hemen daukazue adibide bat.



GURE DIRU ITURRIAK

Jubilatu bakotxak ordaintzen ebanaz gainera, beste laguntza batzuk
be izaten genduzan Santa Kurtz Alkartea aurrera aterateko. Udala zan
dirurik gehien emoten euskuna, baina kontuak argi ta garbi aurkeztu
behar jakozan eta gu horretan zehatzak ginan. Emoten euskuen la-
guntzatik aparte, urtero bidai bat euren kontura izaten zan. Gero, beste
enpresa batzuk be laguntzen euskuen. Egun baten, Agurtzane Lejar-
zegik esan eustan: 

– Ez jatzu inoiz burutik pasau enpresa honeri edo besteari dirua es-
katzea? 

Atoan jarri nintzan martxan. Esate baterako, Arrutik Muxikan eta
Boroan ditu lantegiak. Azkenengo honetara joan nintzan ugazabagaz
berba egitera. Bost edo sei ardo kaxa emon eustazan Imperial marka-
koak. Eta holan urtero. Baina, behin hauxe esan neutsan: 

– Ez egizu txartzat hartu, baina nik gauza bat proposatu behar deu -
tsut. Zuk emoten deustazuzan opariak oso ondo dagoz, baina horren
balioa dirutan emongo bazeunst, nik hogei edo hogeta hamar opari
erosiko neukez eta jente gehiagorentzat izango neuke. 

Ondo eretxi eutsan nik esandakoari eta handik aurrera dirua emoten
eustan. Laguntzen euskun beste enpresa bat Inama zan. Otzara bikain
bat emoten euskun, baina, gauzak okertzen eta beharginak botatzen
hasi ziranean, ni ez nintzan ausartzen eskean joaten. Hori dala eta,
Pedro Arrutik esan eustan:

– Lehengoaz gainera, hori neuk emongo deutsut orain. Niri asko era-
kutsi deustazu... 

Opari guztiok, urtero egiten genduan bazkarian zozketatzen gendu-
zan eta azken urteetan ia danentzat izaten zan zeozer. Gaur egun Pedro
eta ni koadrilakoak gara. 

PATXIKO BILBAO, BAZKIDERIK ZAHARRENA

Patxiko Bilbao “Herri”, Areatzako eleizearen ondoan bizi zan. Otza-
ragintzan emon ebazan bere urterik gehienak. Pelotazale sutsua, gaz-
tetan bera be ondo moldatzen ei zan. Hainbat urtetan, auzoko
mutikoak eleizako hormea frontistzat hartuta egiten eben pelotan,
baina eleizeari harria ateratea bururatu jakon norbaiti eta Patxikok
sekulako haserrea hartu eban. Abadeagana be joan zan kexatzera, mu-
tikoak non egingo daben esanez… 

Aldikada baten gure bazkiderik zaharrena izan zan eta, Retegizale
amorratua zanez, bere omenaldi egunean Retegiren kamiseta bat opa-
ritu geuntsan. 101 urterekin hil zan. 
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“NAGUSIAK” ALKARTEAREN SORREREA

Urtean behin Bilboko Casa Vascan izaten zan Bizkai mailako batza-
rra. Alkarte bakotxetik bi joaten ginan normalean: presidentea eta
idazkaria gehienetan. Gure kasuan, abadea zan idazkaria, baina ho-
lango batzarrak ez zituan gogoko eta besteren bategaz joaten nintzan.
Autortu beharra daukat lehenengoan txarto pasau nebala. Alde batetik,
ia inor ez neban ezagutzen, eta bestetik, niri beti gazteekin ibiltea gus-
tau izan jat eta neure burua gordin eta sasoiko ikusten neban jubilau
barritan. Han, ostera, pertsona zaharrez inguratuta egon ostean, guztiz
motelduta etorri nintzan etxera. 

Ni jubilatuen arloan lanean hasi nintzanean, Bilbon, indar handia
eukan Alkarte bat egoan: Unión democrática  de pensionistas eritxona.
Euren arau bereziak eukezan. Arduraduna Oilda Montoya zan. Behin,
andrazko honek esan ei eban “los jubilados son unos pedigüeños” eta
hori dala-ta, ika-mika galanta izan zan batzar baten. Gauzak, zorionez,
baretu ziran. 

Dana dala, nire eretxiz danok bardinak izan behar genduan eta ho-
rretarako estatutu barriak egin eta Bizkai mailako Alkarte bat sortu.
Izena bera aldatzea be hainbat kostau jakun, baina lortu genduan. Na-
gusiak ala Helduak zein ipini? Azkenean Nagusiak aukeratu zan eta
gaur egun be jarraitzen dau. Bilboko Pelota kalean ditu bere lokalak.
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Patxiko Bilbao “Herri”, Lourdes nire emazteagaz.



ARAZOAK ETA NAHASTEAK

Ordurako ni jubilaturik gehienentzat ezaguna nintzan eta egun baten
Oilda Montoyak hauxe esan eustan: 

– Mira, Oscar, yo voy a ir a Madrid y tu serías la persona idónea para
hacerte cargo de esta Asociación, porque estás muy bien relacionado. 

– Si puedo elegir a las personas de mi confianza, me lo pensaría…
-erantzun neutsan. 

Horretan gelditu ginan eta ni gestinoak egiten hasi nintzan. Esate
baterako, nire ustez beharrezkoa zan, batzarrak 11etan edo 12etan
Bilbon egiten genduzanean, Markina, Durango, Mungia edo Balmase-
datik etorten ziranak, arratsaldeko ordu bietan autobusean etxera
bialdu beharrean, dietak ipintea, gitxienez Bilbon bazkaldu ahal iza-
teko. Rikardo Ansotegiren idazkaria zan Carlos Royuelagana joan nin -
tzan eta nire eskaria bidezkoa iruditu jakon:

– Eso está hecho -erantzun eustan. 
Handik aurrera, batzarren ostean, La Granja kafetegian egiten gen-

duzan batzarrak, eta presidenteak ekarten eban dirua danon bazkaria
ordaintzeko. 

OILDA MONTOYA ETA ZORIONEKO DIETAK 

Oilda Madrilen egoan arren, ondo ekian Bizkaiko Alkartearen barri
eta bazterrak nahasten be ahalegindu zan. Dieten kontua jakin eba-
nean, neuri deitu eustan: 

– Me he enterado de que habéis puesto sueldos. Que sepas que aquí
los responsables jamás han cobrado. 

– Oilda, estás mal informada. Yo sólo he puesto unas dietas para
esto… 

Gauzak argitu neutsazan, antza. Baina, neure jakingurea asetzeko,
beragaz hartu-emon handia eukan Pedro Barturen, Zornotzako ardu-
radunagana jo neban: 

– Zu, Pedro, badakizu zelan joan dan Oilda Madrilera? 
– Bai, eta esaten badeutsut sinestu be ez deustazu egingo: astean

pare bat bider Bilbora hegazkina ordainduta, dietak eta erropak eros-
teko diru bat be bai…  

“Ondo dago jakitea” -pentsau neban neure artean. Telefonoz deitu
eustan beste egun baten, epelak entzun behar izan ebazan: 

– Oye, Oilda, tú estás criticando por ahí que nosotros hayamos
puesto unas dietas para que los que acuden a las reuniones puedan
comer un menú del día y tú, ¿en qué condiciones estás en Madrid?
Esto, esto y esto… 

Isilik gelditu zan. 
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Bien bitartean, Nagusiak Alkarteko gorabeherarik gehienak eroaten
ebazan Fernando Ruedak, nik aurkezteko asmoa neukala jakin eba-
nean, deitu egin eustan: 

– Hola, Oscar, me han dicho que tienes intención de presentarte a
las elecciones. Que sepas que van a impugnar tu candidatura, porque
es incompatible con un cargo político o sindical.

Ni ordurako Muxikako zinegotzi nintzan eta hori esan eustanean
beste baten bila hasi ginan; Luis Gomezen izena proposatu eusten: 

– Es un bellísima persona. No sabemos qué puede dar de sí, pero no
va a generar ningún problema. 

Gogoan daukat Las Carrerasera joan ginala Jose Agirretxu, Javier Ma-
tute eta neu beragaz berba egitera. Hasieran apur bat ikaratu egin zan: 

– Si yo te iba a votar a tí -esan eustan Luisek. 
– Tranquilo, vas a contar con todo nuestro apoyo -gure erantzuna. 
Azkenean Luis Gomez aurkeztu genduan eta bera izan zan irabazlea.

Nik ezin nebanez kargurik izan, bere aholkulari izendatu ninduan.
Gizon zintzoa eta behardina zan baina…

Handik urte batzuetara, beste eskualdeetako nire lagunek esan eus-
ten Luis Gomez apur bat galduta ebilela, osasunez be kili-kolo, eta or-
dezko bat aurkitu behar genduala. Kontua zan berari nork eta zelan
esan. Neuk egin neban, beragaz hartu-emon estua neukalako: 

– Oye, Luis, ¿te encuentras con fuerzas para continuar? Véte pen-
sando sobre este asunto y ya hablaremos… 

Gizon ona zanez, minik ez emotea zan nire asmoa. Ulertu eban pro-
posamena eta ontzat hartu be bai. 

– Yo no tengo ningún problema en dejarlo. 
Orduan, nik Sabin Ipiña proposatu neban lan horretarako eta bera

aukeratu eben.
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Batzar osteko bazkaria. Aburtoren idazkaria, Oscar, Juan Mari Aburto, Javier
Gezuraga alkatea eta Sabin Ipiña.
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Deia 2000-03-08.



ADINEKOEN KONTSEILUKO PRESIDENTEORDE 

1999ko abenduan, Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko presidenteorde
izendatu ninduan Rikardo Ansotegik, Gizarte-Ekintza arloko diputa-
tuak. Berak ipini eban martxan Batzorde hori eta Iratxe Landeta ipini
eban presidenteorde legez. Diputatuak beste bat izendatzeko ahalmena
eukan, baina lau eskualde nagusietako ordezkariei euretariko bat aur-
keratzeko esan eutsien eta neu aukeratu ninduen. 

Kontseilu honen bidez, Foru Aldundiak adinekoen kezka eta beha-
rrizanak zeintzuk ziran jakin gura eban. Bataz beste, hilean behin al-
kartzen ginan. 

Gero, tratautako gaien barri emoten neutsen nik neure eskualdekoei
eta hurrengo batzarrerako gaiak edo proposamenak prestatu. Hemen be
ez zan arazorik falta izaten. Behin, gogoan daukat, nire lagun handia zan
Jose Agirretxuk esan eustala Sopelakoak oso haserre egozala, tokatzen
jaken subentzinoa ez ebelako jaso. Arrazoia, itxura baten, euren eskabi-
dea epez kanpo aurkeztu ebela. Korreoetara joan nintzan eta zorionez,
egindako eskakizunaren agiria gordeta euken. Epearen barruan eginda
egoanez, diru-laguntza hori berreskuratu ahal izan eben Sopelakoek. 

Beste egun baten, batzarrean, norbait Bitor Txakartegi, Lekeitioko
arduradunaren inguruan txarto esaten hasi zan. Nik ondo ezagutzen
neban Bitor, beragana sarritan joaten nintzalako, eta ikusten neban
zenbat laguntzen eutsen herritarrei. Halako baten berotu egin nintzan: 

– Ez dago eskubiderik Txakartegiren inguruan holan berba egiteko.
Nik ondo baino hobeto dakit zelan behar egiten dauen eta dinozuena
guzurra da. 

Danak zer esan ez ekiela geratu ziran, baina nik ezin neban isilik gel-
ditu. Amaieran, Rikardo Ansotegi diputaduari parkamena eskatu neu -
tsan nire beroaldiagaitik. 

AGURRA ETA OMENALDIA

Santakurtz Alkartera bueltauta, 2010ean presidente kargua ixtea
erabagi neban. “Zaharren” arduradun izateko be zaharregia nintzan…
17 urte inguru egin nebazan kargu horretan. Lehenago itxi gura izan
arren, ez neban neure gustuko ordezkorik aurkitzen. Bateri aitatu neut-
san, baina beste gauza asko zituan eskuartean eta burukomin gehiago
ez ebala nahi esan eustan. Halako baten etorri zan ordezkoa. Roke En-
zuntza, itsasoko kapitan izandakoak hartu eban nire lekukoa.

Urtebete inguruan, eurei laguntzen jarraitu neban. Ensuntza eta Ima-
nol Enbeita sarritan etorten jatazan etxera gauzak konsultatzera. Bil-
bora be eroan nebazan, arlo honetako arduradun guztiak ezagutu
egiezan. Orduan hasi jatazan esaten: 

– Hombre, Oscar, ¿nos abandonas? Habrá que hacerte un homenaje...
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– ¡Ni se os ocurra! Si me entero de eso, desaparezco.
Nik ez neban omenaldi konturik entzun be egin gura! Baina isilean

egin eben lan baten batzuk. 2011an omenaldia egin eusten. Etxekoek
baekien, baina ni ez nintzan ezertaz enterau hiru egun lehenagora arte.
Egun ederra izan zan. Dana dala, azken urteotan nahigabe handia
sortu deusten jazoera bi izan dira: bata, nik hainbeste denboran gor-
deta euki nebazan hainbat agiri bota egin ebezala, eta bestea, 2015ean
desagertu egin zala Santakurtz Alkartea. Zergaitik? Beti eta leku guz-
tietan gertatzen dana: norbaitek gurditik tiratu ezik, ez dago zereginik.
Imanol Enbeitak esaten dauanez, “barririk ez da sartu azken urteotan
eta gelditzen garenak 80 urte bueltan gagoz.” 
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Muxikako jubilatuak nire omenaldi egunean.
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2011ko omenaldia. Dantzaria, herriko Juan Felix Basterretxea.

Etxekoekin omenaldi egunean.
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Urtean zehar ekitaldi asko izaten genduzan eta kontuak argi eta garbi eroatea
zan gure helburua. Esate baterako, hemen daukazuez niri egindako omenaldiko

gastuak.



MUXIKAN ZINEGOTZI

1995ean Mikel Astelarrak deitu eustan EAJ-PNV alderdiaren zerren-
dan joateko. Ni ez naz sekula politikoa izan, baina abertzalea bai. Guztiz
ziur ezin esan neiken arren, 1977an edo afiliatuko nintzan Gernikako
EAJn. Edozein modutan, sekula ez neban karguren baten atzetik ahale-
ginik egin. Mikelek ezagutzen ninduan eta neuk bera be bai. Nire alabe-
tariko bat bere anaia bategaz ezkonduta dagoalako. Eskeintza jaso
nebanean, zalantzak izan nituan, baina ezetz esaten asko kostatzen ja-
tanez, horretan be sartu nintzan. Kirola eta kulturea ziran nire arloak.
Azken arlo honetan ez nintzan oso aditua, baina inguruan laguntzaile
onak neukazan. Geroago, gizarte ekintza be neure gain ipini eben, ziur
asko lehendik adinekoen munduan buru-belarri sartuta nenbilelako. 

Udalean sartuaz batera, gogoan izango dau alkateak eskean hasi
nintzala. Gehienak gazteak ziran eta ni hareen aldean zaharra. Horre-
gaitik esan neutsan Mikeli: 

– Lehenengo-lehenengo egin behar dozuena da, osagilearen kon -
tsultea barriztau, zaharrentzat ez dago bape ondo eta. 

Barria nintzalako edo, jaramon egin eusten eta berehala konpondu
eben. 

Udaletxean egon nintzan urte guztietan, Busturialdeko Gizarte Zer-
bitzuetako Alkarteko kide be izan nintzan. Hilero egiten genduzan ba -
tzarrak, inguruko jentearen beharrizanei erantzuteko. Arazorik
larrienetako bat neure lehengusu bategaz izan genduan. Mutil ona zan,
behargina eta isila. Ama hil jakonean, lur jota gelditu zan eta inogaz
berbarik egiten ez ebala. Egun baten, bere auzoan bizi ziran lehengusu
batzuk etorri jatazan: 

– Zu, Oscar, urlia ez dabil ondo. Beste mundu baten dago. Ez dau
inogaz ezer jakin gura. Egunen baten etorri zaitez zeu, ea zuri jaramo-
nik egiten deutsun...

– Nik ahal dodan guztia lagunduko deutsuet, ezer lortuko dodan ez
dakit baina...

Etxea dana bertan behera itxita eukan, sasiz josita..., jauberik ez eu-
kala emoten eban. 

Galdakaoko Ospitalean dagoala egin neutsan bisitea eta hauxe esan
neutsan: 

– Nik ez daukat honetan ezelango interesik, baina zeure jokabidea
aldatu egin behar dozu. Ondo dakizu, batez be Rakel beti zeure gai-
nean egon dala garbitasuna egiteko eta beste gauza guztietarako. Ez
ete dau ba jaramonik egitea merezi? Mundua ez da holan. Azaldu egio-
zue zeure gauzak zelan dagozan, bestela, zeu ez zaranean, dana inoren
eskuan geldituko da... 

Itxura baten ontzat hartu ebazan nire berbak eta handik aurrera bere
portaerea beste era batekoa izan zan. 
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ZUBIETA ERROTA 

Lehenago kontau deutsuet, Udalean sartu eta berehala eskean hasi
nintzala. Eskatzea baino emotea gehiago gustau izan jat, baina herri-
rako proiektoak egiteko sarritan holan jokatu beharra dago. Zubieta
Errota Muxika erdian dagoan eraikin bat da, antxinako errota bat,
1700 ingurukoa edo. Herrian kontatzen dabenez, hango errotari za-
harrak zaragi bete txanpon gorde ei eban lurpean San Roman auzora
joian bidean eta hil zanean jentea atxurrekin altxor haren bila ibili zala.
Ez dakit egia dan ala ipuina, baina orain kontauko dodana behintzat
benetakoa da. Etxe hori bertan behera itxita egoan, uriola nagusiek be
harrapau eben eta jausteko zorian egoan. Josetxu Arrien zan ugazaba,
bera eta senitartekoak. Behin, saltzeko kontua aitatu eustan eta nik se-
giduan berba egin neban Mikel Astelarra alkateagaz: 

– Txo, Mikel, hau erostea gauza ederra izango litzatekek, bazter guz-
tietan sakabanatuta daukaguzan zerbitzuak bateratzeko… 

– Bai, baina dirurik ez jaukaguk! Aurtengo aurrekontua gastauta
jagok…

Dirua, betiko arazoa. Nik ikusten neban leku egokia izango zala, na-
gusien lokala, osagilea, kultur etxea eta abar ipinteko, Muxikaren erdi-
erdian egoalako. Alkateak geroago autortu eustanez, diru arazoaz
gainera, beste bildur bat be baeukan; hain zuzen be, koadrilako baten
senitartekoena zan eta oposizinokoek gai horregaz bazterrak nahaste-
tako arriskua egoan. Dana dala, aurrera egitea erabagi genduan. Ho-
langoetan ia beti gertatzen danez, neba-arreben artean be ez ziran oso
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1995eko Udal Hauteskundeetarako hautagai-zerrenda.



HILABETEZ ALKATE ETA IA KARTZELARA

Bigarren legealdian Gobernu Batzordean nengoan eta lehenengo al-
kateordea nintzan. Mikel Astelarra ezkondu zanez, eztegu-bidaian Ar-
gentinara joan zan eta hilabete inguruan neuk hartu behar izan neban
aginte-makila. 2001ean izango zan. Inama enpresea zala-ta ekologis-
tek jarritako salaketa baten inguruan, Gernikako Epaitegitik agiri ba -
tzuk eskatu euskuezan. Bialdu jakezan eta handik lasterrera barriro
gauza bera beste bitan edo. Kontua da, alde batetik txarto-ulertua,
bestetik, idazkariaren erdi-errakuntza, erdi-itxikeria, eta neuk larregi
begiratu barik sinatu neban paper bategaitik, epailea haserratu egin
zala. Justiziak eskatutakoari uko egiteagaitik desgaitzea edo inhabili -
tzazinoa, diru-zigorra eta urte biko kartzelea edo eskatzen ebazala. Es-
kerrak alkatea Ameriketatik bueltau zana! Epailearen aurrean bere
gain hartu eban erantzunkizun guztia, jazotakoa argitu zan eta gehia-
goko barik konpondu zan auzia. 
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ondo konpontzen eta geuk batu genduzan danak batzar baten. Gauzak
ondo joan ziran eta azkenean, 25 milioi pezetatan erosi genduzan erro-
tea zana, berari dautsala egoan beste etxe bat eta 6 hektarea baso. Ho-
rretarako, Foru Aldundiari eskatu geuntsan laguntzea eta gero,
zaharrentzako aretoa, kultura-etxea eta abar jarteko proeiktoak au-
rrera eroateko jasotako diru-laguntzeagaz lau-bost urtean zorrak ki-
tutu genduzan. Gaur egun hainbat zerbitzu dagoz bertan: osagilea,
liburutegia, ludoteka eta beste hainbat areto zernahitarako. 

Zubieta Errota (Muxika).



AGUR UDALARI

Ez naz hasiko kontatzen egiten genduzan gauza guztiak, edozeinek ima-
jinau leikez eta. Beste alde batetik, esan beharrik be ez dago, aldian behin
latzak eta baltzak ikusi genduzala, kasu batzuetan herriko arazoak zi-
rala-ta (Inama, esate baterako). Beste batzuetan, sasoi haretako egoera
politikoaren erruz. Udaletxeko langile batek be burukomin itze lak sortu
euskuzan eta azkenean bota egin behar izan genduan. Edozein modutan
esker oneko agertu gura neuke Mikel Astelarra eta Javier Gezuraga alka-
teekin, nigaz batera egon ziran guztiekin eta, bereziki, Rikardo Altamira
eta Agurtzane Lejarzegigaz. Biak Udaletxeko langileak ziran eta niri la-
guntza ikaragarria eskeini eusten. Hiru legealdi egin nebazan, 1995etik
2007ra. Laugarrenerako be izan neban deia, baina ia larogei urte neu-
kazan eta etxekoek nahikoa zala esan eusten. 
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Estualdi galanta pasau neban orduan, baina ez pentsau dana txarra
izan zanik alkatearen “ordezko” moduan egon nintzan denboran. Mun-
daka eta Bermeo bitartean dagoan Lamiaran industrialdearen inau-
gurazinora gonbidatu ninduen. Inor ez neban ezagutzen eta erdi
galduta nengoan, baina ez jat inoiz ahaztuko Josu Jon Imaz etorri jatala
eta neugaz berbaz egon zala luzaroan. Gizon aparta eretxi neutsan…

Bizkaiko Itzuliko etapa baten amaieran sariak emoten Muxikan.



GOGOETA 

Zezeila izan da nire hila. Zezeilean jaio nintzan, 1928an, 57an ez-
kondu eta 2016an alargundu. Une latzak pasau nebazan Lourdes
galdu nebanean, baina apurka-apurka urten dot zulotik, fedea lagun
hartuta. Ia 90 urte daukadaz lepoan eta hori da gainetik kendu ezin
daiteken pisu bakarra. Ezin neike esan osasunez txarto nabilenik,
baina dana beharrean bai. Orain pare bat urte izan neban makalaldi
bat. Ez neukan ezertarako gogorik, etxe aurrean jesarri eta txirrindu-
lari garaiko gomutapenak errepasatzen emoten neban denporea. 

Bezperan egin dozuna egiteko gauza ez zaranean hasten ei zara za-
hartzen eta holan da nire kasuan be. Ortua itxi neban, Bilbotik egiten
nebazan ibilaldi luzeak be bai, belaunak ez diralako lehengoak. Etxeko
bizikleta geldian beste aproba bat egin neban aurreko egun baten eta
eskumako hankea min emoten hasi jatan, orain hirurogei urte legez. 

Dana dala, oraindino, astean behin lagunakaz bi-hiru txakolin har -
tzeko gauza naz, Gernikaren partidurik gehienak ikusten ditut eta la-
gunarteko bazkarietara be ez dot hutsik egiten. Ez naz negarra joten
hasiko.

Pausua laburtu arren, makulu barik ibilteko gai naz oraingoz, baina,
inoiz baino gehiago gogoratzen ditut Urretxindorra zanak erabilten
ebazan bastoi dotoreak. Nahiz eta bardinak lortzea ezinezkoa izan, bat
eskuratu dot, alabeak internet bidez Valentzian erosita.  

Saltsa guztietan sartuta ibili izan naz beti eta orain egunak luze egi-
ten jataz. Edozein modutan, ez daukat inora joan beharrik, bizitzea
zer dan konturatzeko: nire birloba Martinak erakusten deust. Urte bi
t’erdi ditu eta bera harrapau ezinik ibilten naz. Gainera, berbaz hasita
dago eta nire belarriak ez dira esaten dituen hainbat gauza ulertzeko
gai. Honek, sentimentu kontrajarriak eragiten deustaz aldi berean: bi-
zipoza eta ernegua. 

Txirrindulari bikaina zinen, 
historia da testigu.
Emaitza onak zeugaz batera 
gozatu izan ditugu. 
Liburutxo bat merezi zendun 
eta halan egin dogu. 
Herriarentzat asko egin dozu, 
zurekin harro gagoz gu.
Gizon handien podiumean 
beti izango zaitugu. 

                                                Ireneo Ajuria
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Argazki osagarriak





Bilboko Itzulia (1947). Artebakarra igotzen.

Arantzazuko igoera (1949). Julian Agirrezabal buruan. ni albotik aurreratu guran. Lurrezko
errepidea.
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Arantzazuko Igoera
(1951). Joaquin
Salaberria, Oscar,
Loroño, 
Julian Agirrezabal,
Cosme Barrutia eta 
Jesús Galdeano
abiatzeko prest.

Oñatiko Abiadura 
kilometroa (1951).
Emilio Rodriguezegaz
batera. 
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Aranjuez. Geldialdia lasterketan barriro
ekin aurretik. Tubularra lepoan eta ibili
munduan.

Aranda de Duero (1952). Francisco
Morenoren aurretik.
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Francisco Moreno, "El albaceteño de Mugica" eta biok kazetari bategaz berbaz, San Antonio
Saria irabazita.

Ondarroa (1953). Ferraz eta Mitxelenaren atzetik.
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Urretxu (1953). Goiherriko Sari Nagusia. Irabazle, Hortensio Bidaurreta eta Carmelo
Moralesen aurretik.

Urretxu. Hortensio eta biok bertako zale sutsu bategaz.
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Torrelavega (1953). Hitz-jokoa emoten dau, baina  ez da. "Montaña" tontorrean, Juan Mon-
taña txirrindulariak atzean itxi ninduan unea. Bigarren amaitu neban.

Ziklo-krosa Donostian (1954). Felix Malaxetxebarria Kortezubiko txirrindularia bizikleta le-
poan hartuta eta ni bazterrean animatzen.
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"Andrakas" kazetaria, Anton Barrutia eta ni Arraten (1954).

147

Mandubia igotzen (1954).



Irun. 1954ko Garagarrilaren 1ean. Guillermo Timoner, Sidney Patterson eta Pontziano
Arbelaitzekin, beste batzuren artean. 
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Ondarroa (1954). Etapa
garaipena. Irabazten
nebanean ezkerreko
besoa jasoten neban.  



Ondarroan saria kobratzen, Oriamendi alkate jaunaren eskutik. Izatez, Gernikarra zan
Oriamendi. 

Cosme eta Anton Barrutia, Loroño eta ni Ondarroan, Federazinoko San Romanegaz batera.
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1955eko Espainiako Itzulia. F. Magni italiarra nire aurretik eta Loroño atzean.

1955eko Espainiako Itzulia.
Tortosa inguruan etxerako
bidea hartu aurretxoan.
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Bahamontes, Loroñoren alarguna(Begoña Goienetxe) eta neu Bilbon. 

151

Areatza(1956) Jesús Bilbao,
gazterik hil zan Arteagako lagun
handi bategaz. 




