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“Sociedad de Socorros lparragirre”-ko kideek elkartearen 25. urteurrenean ateratako argazkia.
Goiko ilaran: Pedro Gabilondo, J. Pildain, P. Salegi, Cipriano Arranz, Bosque, Vicente Azkarate, Manuel Kerejeta, Pedro
Elgarresta, Emilio Arranz, Tomas Gonzalez, Lazaro Segurola, Garijo, Victoriano Arranz, Urretabizkaia, Ignacio Txintxurreta,
Juan Cruz Barrenetxea eta Doroteo Aztiria.
Erdiko ilaran: Hernandez, Jesus Askasibar, Jesus Jauregi, Donato Azurmendi, Elias, J.M. Arranz, Dominguez, Antolin
Araiztegi, San Vicente, Cecilio Perez, J.M. Etxeberria, Felix Perez, Joaquin Perez, Jesus A ranburu,..., Bernardo Larraza, Isidro
Jauregi, Okariz, Jose Orthus, Okariz, Cipriano Izagirre, Florentino Arrizabalaga, Tolosa, Lete, Garmendia eta Ramon Aizpurua.
Beheko ilaran: Luis Mendiaraz, David Azpitarte, Manuel Salegi, Jose Lizarralde, Juan Arostegi, Torres, Simon Salegi, Manuel
Alberdi, Elias Jauregi, Daniel Arbulu, Pedro Rodriguez, Patxi Igarzabal, Boni Maiztegi, Pio Campos, Jose Antia, Murua, Dionisio
Oñatibia, Marcelino Araiztegi, Zaitegi, Facundo Lizarralde, Daniel Larrotxa,... eta Martin Perez.

eS C L

A l d i z k a r i h o n e k E u s k o J a u r l a r i t z a k o K u l t u r a S a i l a e t a H i z k u n t z a P o l i t i k a r a k o S a i l o r d e t z a k , G i p u z k o a k o F o r u A l d u n d i k o K u l t u r a e ta
E u s k a r a D e p a r t a m e n d u a k , U r r e t x u k o u d a l a k e t a Z u m a r r a g a k o u d a l a k e m a n d a k o d ir u la g u n t z a j a s o d u

Argitaratzailea: Zintzo Mintzo Euskaltzaleen Elkartea, Labeaga kalea 12, 20700 Urretxu. Tel: 943 03 64 74 / 605 71 87 73
Koordinatzailea: Asier Zaldua Erredakzio kontseilua: Unai Alzelai, Alex Areizaga, Aintzane Arizmendiarrieta, Jon Balenziaga, Gorka Erostarbe,

Maider Hernando, Jonmikel Insausti, Itziar Ormaetxea, Jon Ormazabal, Amaia Pildain, Igor Susaeta, Marian Toledo, Asier Zaldua.
Diseinua: Sebas Iturrioz. Inform atikaria: Jonmikel Insausti. Inprim ategia: GOI DESIGN - Zumarraga
Lege G ordailua: SS-742/96 ISSN: 1136-7318 Tirada: 2.000 ale.
O tam otz aldizkariak ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

2006ko iraila
3

KLIK ETA KLIK

2006ko iraila
4

KLIKETAKLIK

Argazkia elkarteko kideen lanak: 1. Valladolid (Guillermo Murciego), 2. Gavarnie (Javier Godoy), 3. eta 4. Tour 2006
(Javier Godoy), 5. Zumarraga (Guillermo Murciego), 6. Numancia (Jesus Heras) eta 7. Tenerife (Jesus Heras).
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jasotako datuen arabera, 74 herritar hil ziren
gerraren eraginez: udal agintari nazionalen
aginduz fusilatuak, frontean, espetxean, bortxazko
lanak egiten... G uda hura nolakoa izan zen
jakiteko, frontean izan ziren Ramon Esnaolarekin
eta G enaro Sanchezekin eta gerrako hiru urteak
herrian eman zituen Jesus S egurolarekin hitz
egiten izan gara.

Aurten bete dira 70 urte Gerra Zibila hasi zela,
uztailaren 18an hain zuzen ere. N azionalak
irailaren 19an iritsi ziren Urretxu eta Zum arragara
eta zailtasun handirik gabe hartu zituzten.
Ordurako, herritar asko alde eginda zeuden.
Hemen ere, atxilotu eta hildako asko izan ziren.
Juan Jose Arozena zenak Antxiñe M endizabalen
II. Errepublika Urretxu eta Zum arragan libururako
A ntxiñe M endizabalek II. Errepublika
Urretxu eta Zumarragan liburuan jaso zuenaren arabera, altzari eta saski fabriketako
langileak, hilabeteko greba amaitu ondoren, uztailaren 20an lanean hasi behar
ziren. Altxamenduaren berri izan zenean,
lantegietan lan egiteari utzi zioten eta trenak ibiltzeari utzi zion.
Udal agintariek, herriotako armak
biltzeko eta guardia piketeak sortzeko
agindua jaso zuten. Lehen biktima Maritxu
Elias izan zen: Zumarragako udaletxean
zegoen eta, norbaiti, arma errebisatzen ari
zela, ihes egindako tiroak hil zuen.
Herrian, kezka nagusi zen: faxistak okupatutako herrietan egiten ari ziren
sarraskien berri zabaldu zen eta familia
askok zer janik ez zuten. Abuztuan, behartsuentzako jangela antolatu zen.
Herritarrei bando batetik zein bestetik egin zieten borrokarako deia eta gazte
asko, beharrak eraginda, bat edo beste egin
zuten. Herriko EAJko gazteak irailean
antolatu eta Loiola bidean jarri ziren, euskal
m ilizia
nazionalistak
osatzeko.
Soldadutzan zeuden gazteek edota borrokarako adinean zeudenek, derrigorrez joan
behar zuten frontera. Faxisten bandoan
borroka egitera behartu zituztenak ere izan
ziren. Bestalde, bi herriotako ehun bat
gazte faxistekin boluntario joan ziren.
N azionalak heltzear zirenean,
agintariek alde egin zuten. B asilio
Fernandez Lekuona Zumarragako alkateak
eta zin egotziek herrian preso zituzten
eskuindarrekin alde egin zuten. Herritarrak

h a s i e r a r c

gerra izan zitekeenaren kontzientzia hartzen hasi ziren eta izua geroz eta handiagoa
zen. Erabakia hartzeko ordua zen: ihes egin
edo militarrek ezarriko zuten aginte berriaren menpe jarri.
Francoren aldekoak irailaren 19an
iritsi ziren herrira. Ez zitzaien zaila izan bi
herri hauek bereganatzea. Ordurako, erdi
hutsik zeuden: ezkertiar eta nazionalista
ugari frontean, beren familiak erbestean,
udal ordezkariak ihes eginda... herria babesik gabe zegoen. Zumarragatik 1.000 lagun
inguruk alde egin zuten eta Urretxutik 600
batek. Beloki eta Irimo mendien magalean
zelatan zeuden herritar batzuek, faxistak
agertu orduko, tiro gutxi batzuk baino ez
zituzten bota. Herritik Urola trenbidean
ihesean irten ziren azken herritarrek
Badiola lantegi atzealdeko zubia eta
Leturiondokoa bota zituzten etsaiei bidea
oztopatzeko.
Herritik eramandako eskuindarrak Markinan askatu zituzten eta, itzuli
zirenean, irailaren 24an, eskerroneko plaka
oroigarria jarri zieten mertzedariatarren
elizan. Frontea denbora luzean Elgetako
Intxorta mendian egon zenez, frankistek
Urretxu armadaren horniketa gune bihurtu
zuten. Hori dela eta, ehunka soldadu izan
ziren bertan, herritarren bizim odua asaldatuz. Udal agintari berriak izendatu ziren,
asko nazionalistei ihes egitera lagundutako
haietarikoak, eta lehenengo erabakietako
bat bi herriotako hainbat kaleri izena aldatzea izan zen.
Bestalde, zenbait lagun bere karguetatik kendu eta lanik gabe utzi zituzten.
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Kartzela zigorrak. isunak, etengabeko miaketak, salaketak eta atxiloketak ohikoak
bihurtu ziren. Herritarrek erregimen berriaren indarkeriari buruz zalantza izpirik izan
ez zezaten, herritar talde bat fusilatzeko
agindua eman zuten urriaren hasieran.
Banan-banan atxilotu, Ondarretako kartzelara eraman eta urriaren 20an handik atera
zituzten. Ordutik, ez da gehiago jakin.
Karlista edo falangista jatorrikoak
ez ziren guztiak beldurtuta bizi ziren eta,
gainera, ekonom ia krisi izugarria zegoen.
Herritar gehienak bizimoduari aurre egiteko baliabiderik gabe gelditu ziren. Lantegi
gehienek jaitsiera handia izan zuten eta
herritarrek baserrietako baratzetara jotzen
zuten askotan lapurreta txikiak egitera.
Udalek ere ez zuten baliabiderik eta herritarrei zergak igotzen zizkieten. Gainera,
armadarentzat dirua eskatzen zieten eta,
jendaurrean behintzat, erregimen berriarekiko atxikimendua agertu behar zen. Hori
gutxi balitz, gerra beraren izuak jarraitzen
zuen. 1937eko apirilean hegazkin bateko
lehergailua Secundino Esnaola kalean erori
zen eta hiru zumarragar hil ziren.
Urte hartan, iheslari ugari itzuli
ziren jaiotetxera. Ordurako, agintari
berriek euren etxeak errekisatu zituzten eta
ez zuten nora jo. Dena ukatu zitzaien:
etxea, eskola, jana eta lana. 1939ko apirilean, azkenean, herritarrak aspaldi entzuteko
irrikatzen zeuden albistea iritsi zen: gerraren amaiera. 1940. urterako borrokalari
guztiak etxera itzulita zeuden, II. Mundu
Gerran parte hartzea erabaki zutenak izan
ezik. Udal agintariek sailkatuta zituzten eta
horren araberako harrera egin zieten.
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Muntaia eta instalakuntza elektrikoak
Enpresa mantenua
Argiteria publikoa
Denda: Ipeñarrieta 4, u 943 72 09 50
Tailerra: Mugitegi, ® 943 72 42 66
Mugikorra: 656 703 392

Jesus Segurolak (ezkerretara) Bilbon hasi
zuen soldadutza, gerra bukatu;ondoren.

________ 20700 URRETXU________

TABERNA

JA TE TX E A
Piedad kalea, 14

■n 943 72 08 19

ZUMARRAGA

Jesus Segurola: “Irimora joaten
ginen, hegazkinek Intxorta nola
bonbardatzen zuten ikustera
Jesus Segurola zumarragarrak 15 urte zituen
1936an. Garai hartan, Linazasororen gako
tailerrean lan egiten zuen. O so gaztea zen
arren, ondo oroitzen ditu gerra hasi aurreko
hilabeteak. "Errepublika garaian PN V k
indar handia zuen. A zkeneko momentura
arte ez genuen gerra konturik entzun.
Nafarroan armada altxatu zela jakin genuen,
baina oraindik ez genuen Francoren berri.
Molaren izena zen guztion ahotan".
Hasieran behintzat, ez omen zuten
beldurrik sentitu. "Herriko agintariek karlistak-eta, badaezpada ere, kartzelan sartu
zituzten. Urretxun zinea zegoen eta bertan
sartu zituzten. Haietako bat laguna nuen eta
bisitatzen izan nintzen. Gerora, mugimendua izan zen. Udaletxean armak ematen ari
zirela, bakarren bati tiro batek ihes egin zion
eta neska bat hil zen. Bestalde, errepublika-

Belardenda, dieta eta errejimen elikadura
Mediku-homeopata kontsulta
Labeaga, 30 - Urretxu • ® 943 72 27 80

D e n d a a lo k a tu e d o

ren aldekoak bilduta zeudela eta, hegazkin
batzuek Zumarraga bonbardatu zuten.
Lagunen bat edo beste hil zela uste dut".

s a lt z e n d a A n tz u o la n

M artxan dagoen
argazkidenda-bitxitegia

Gerra hasi zenean, Jesus Segurola
oraindik mutikoa zen eta adin horretakoei
dagokien moduan bizi izan zituen urte
haiek. "Frontea Bergara aldean denbora
asko egon zen geldirik. Irimora igotzen
ginen, abioiek Intxorta-eta nola bonbardatzen zituzten ikustera. Mutikoak ginen eta,
azkenean, halako gauzetara ere ohitu egiten
da gizona".
Nazionalak sartu zirenean, ordea,
broma gutxi. "PNVkoak-eta, alderdikoak
izateagatik bakarrik, atxilotu eta fusilatu
egin zituzten. Gure tarteko bat ere bai.
Etxean ez ginen beldur. Aita Iparragirreren
garaiko karlisten aldekoa zen. Izan ere,

943 78 70 66
635 757 271
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A ltzariak neurrira
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Erratzu, z/g URRETXU
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gerra garaikoak karlista Espainia zaleak ziren".
Hala, gerrako hiru urteak
"besterik gabe" pasa om en ziren.
Segurolak
L egazpiko
Patrizio
Etxeberrian lan egiten zuen, bonbaketa egiten. Gerra bukatzen ari zela,
soldadutza egiteko adinera heldu zen,
baina ez zuen joan beharrik izan.
"Gure enpresak armadarentzat lan egiten
zuenez,
ez
zidaten
deitu.
Gazteenak ez zituztela frontera eramaten esan beharra dago".
Segurola
gerra
ondoren
m obilizatu zuten. "Bilbora eraman
ninduten eta han mekanika ikasteko
aukera izan nuen. Gasteizen ere izan
nintzen. Gero, Aparizion hasi nintzen
lanean. Berriro ere, zortea izan nuen.
Enpresa honek ere armadarentzat lan
egiten zuen eta, hala, II. Mundu
Gerrara joateaz libratu nintzen”.
Dena den, herrian ere giroa
ez zen gozoa. "Ezinikusi asko zeuden,
batez
ere
karlisten
aldetik.
Gainontzeko guztiak zapaldu nahian
zebiltzan". Hala, aita jatorriz karlista
izan arren, Segurola EAJren aldekoa
zen. "Karlistek ez ninduten konbentzitzen eta anaia nire iritzi berekoa
zen. Biok ginen abertzaleak, baina ez
genuen horren berri! Beranduago izan
genuen batak bestearen joeraren berri.
Izan ere, giroa ez zen gauza horietaz
hitz egiteko aproposa".
Segurolak bere burua klandestinitatean lan egiteko ere aurkeztu
zuen. "Neure burua alderdiaren mesedetara jarri nuen, baina ez zitzaidan
lan handirik egitea tokatu: alderdiaren
aldeko propaganda egin, besterik ez".
Garai batekoaren eta egungoaren ezagun, Jesus Segurolak lan egiteko unea bizi dugula uste du.
"Errezeloak utzi eta aurrera egin behar
da, baina... gutxi izan eta elkarri
mokoka! Ea elkartu eta lan egiten
dugun, bestela ez dugu zer egiterik.
Francoren garaia ez, baina PP dugu
orain, e!".

Genaro Sanchez: “Norbaitek
salatu egin ninduen eta beti uste
izan dut badakidala nork”
Genaro Sanchez beasaindarra da, baina
duela urte batzuk Zumarragara etorri zen
bizitzera, bere alabaren etxera. 1936ko
gerra hasi zenean 16 urte zituen eta, beste
askok bezala, ez zuen altxamendua espero.
Etxean denak ezkertiarrak ziren eta bere
burua laguntzeko aurkeztu zuen. Ez zen
frontean izan, baina herrian bertan zauritu
eta atxilotu egin zuten. Bere bizitzako bederatzi urte galdu zituen kartzelan eta bortxazko lanak egiten.
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Nazionalek, Beasainera sartzen ari
zenean zauritu zuten Sanchez. "Sartzear
zirela entzun nuenean, udaletxera joan nintzen. Bonba batek-edo eztanda egin zuen
eta bi zangotan zauritu ninduen. Nik neuk
atera nuen itsatsita nuen metraila.
Anbulantzia batek klinikara eraman ninduen eta, bospasei egun ondoren, etxera
bidali ninduten". Bederatzi hilabete eman
zituen etxean, osatzen, bera atxilotzera joan
ziren arte. "Bi falangista eta bi guardia zibil

HILABETEHONETAKO
nire bila etorri ziren. Salatu egin ninduten
eta beti uste izan dut badakidala nork. Ez
nuen uste halakorik gertatuko zenik".
B easaingo
udaletxera eraman
zuten. "Paper bat sinarazi zidaten, eskuburdinak jarri zizkidaten eta Donostia aldera
abiatu ginen. Zaldibiara desbideratu zirenean, nireak egin zuela pentsatu nuen. Hitzik
ez nuen esan, lasai nengoen, heriotzaren
zain. Halako batean, buelta erdi eman eta
Donostiara eraman ninduten".
Lehenik eta behin, Gobernu
Militarraren eraikinera eraman zuten.
"Urpekariren batek-edo eraso egin eta guztiok hiltzea desio nuen". Gero, Ondarretako
kartzelan sartu zuten. "Bakarrik nengoen
ziegan, mantarik gabe, beldurtutako animaliak bezala... Itsasoko olatuak entzuten
nituela oroitzen dut. Hurrengo egunean,
beste sei lagunekin sartu ninduten.
Bederatzi hilabete eman nituen bertan eta ez
zidaten esan zergatik".
Handik, Santanderreko E l Infierno
espetxera eraman zuten. "Ez nuen ulertu
zergatik deitzen zioten horrela, nirekin ondo
portatu baitziren. Hori bai, goizean ura besterik ez ziguten ematen. Bost hilabete bertan
eman ondoren, polizia bat etorri eta gutako
zenbait astebete beranduago kartzelatik
irtengo ginela esan zuen. Nire izena aipatu
zuen, tartean. Astea pasatu zen, baina ez en
inor nire bila etorri. Eskerrak, presondegi
hartatik atera zituztenak frontera eraman
zituzten eta!".
Kartzelan zegoela, zenbait senitarteko bere egoera berean zeudela jakin zuen.
Ondoren, Mirandako kontzentrazio-gunera,
San Pedro Cardeñasera eta Aranda de
Duerora eraman zuten. "Azken herri honetan 16 hilabete eman nituen. Txiza egitera,
besoak altxatu joan behar ginen. Bestalde,
sekulako gosea pasa genuen. Preso nazionalen eta errepublikarren artean elkartrukea
egin behar zela esan zuten eta nik izena
eman nuen. Izena eman genuenoi, Afrikara
bidali gintuzten bortxazko lanak egitera!
Zakurrak ziren gero!".
Bidaia merkantzia trenean egin
zuten. "Madril aldean gelditu egin zen eta
gu zaintzen gintuzten guardiek auto bat ireki

eta barrukoa lapurtu zuen. R enfekoek
Guardia Zibilari deitu zioten eta, heldu zirenerako, lapurrek ostutako guztia gure bagoi
barrura bota zuten".
H A M A T IE G IIA U IK B A IT O G IIA

Afrikan bederatzi hilabete eman
zituen eta, handik, etxera bidali zuten.
"Urtebete eman nuen etxean. Hilabete haietan Zumarragatik Legazpira doan trenbidean lan egin nuen. Ondoren, 1941ean, berriro
deitu zidaten. Hasieran, Teruelera bidali
ninduten. Beste lau urte eman nituen! Izan
ere, II. Mundu Gerra hasi zenean, Francok
langile batailoietan egondako guztioi deitu
zigun. Soldadu izan nintzen, 1945ean lizentziatu ninduten arte”. Tarte hartan, bera salatu zuenaren izena jakiteko aukera izan zuen.
“Jacan nengoela, ofizial batek deitu zidan
eta ni salatu ninduena zein zen bazekiela
esan zidan. Ez nuela ezer jakin nahi esan
nion, nahikoa istilu izan nituen dagoeneko".
Genaro Sanchezek bere gaztaroko
bederatzi urte galdu zituen, baina bere etxekoek ere gorriak ikusi zituzten. "Sei anaiaarreba ginen eta ez nintzen ni izan kartzelan
egon zen bakarra: hiru mutil eta neska bat
turismoa egitera eraman gintuzten. Arreba
bati ilea kendu zioten eta Beasaingo kaleetan paseatu zuten".
1945etik aurrera, bakean utzi
zituzten. "Hiritar askeak izan ginen, baina
latzak bizi ondoren!". Genaro Sanchezen
ustez, gauzak asko aldatu dira urte hauetan
guztietan. "Garai batean, sozialistek eta
komunistek ez zuten Guardia Zibila eta erlijioa gustuko. Orain, ordea, ez dira inorekin
sartzen. Lehen, sekulako aldeak zeuden
alderdien artean".
Ez du uste ordutik hona inor eurekin justizia egiteaz arduratu denik. "Norbait
hil izan banu, edo... Boluntario aurkeztu
besterik ez nuen egin! Komunikabideetan
16 urtekoak adin txikikoak direla entzuten
dudanean, em egatu egiten naiz. Izan ere, ni,
adin horrekin, gaizkilea banintz bezala eraman ninduten. Ez genuen maleziarik eta!
Nik paper guztiak gorde nituen eta, gutxienez, dirulaguntza lortu dut. Bizilagunaren
aitaren eskaera, Inazio Barriorena, ez dute
onartu eta pena handia ematen dit. Izan ere,
amorru handia ematen du hura pairatu eta
aintzat ez hartzea".
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Ramon Esnaola: “Santiagoko aireportua egiten
ari ginela, jendea goseak jota hil zen”
ziren. Gure aurretik heldutako ezagunak,
espektroak ziren. Batzuek dagoeneko
burua galduta zuten eta ez gintuzten ezagutu. Bestalde, guardiek burua leihotik ateratzen zutenei tiro egiteko agindua zuten.
Bertako bat, bere ama ikustera hurbildu
zen eta burmuina atera zioten".
Santoñatik Mirandako kontzentrazio esparrura eraman zuten. "6.000
lagun inguru geunden bertan. Oso gutxi
ematen ziguten jateko, pentsa, 42 kilo izan
nituen orduan. Gure kargu zeuden batzuk
analfabeto hutsak ziren. A lferiz batek telefonoari telefano esaten ziola oroitzen dut".

Ramon Esnaola urretxuarrak bere gaztaroko sei urte galdu zituen gerra zela eta. 20
urte betetzeko zen hasi zenean eta boluntario joan zen, Loiola batailoira. Atxilotu
ondoren, bortxazko lanak egin zituen.
Askatu eta gutxira, soldadutza egitera deitu
zuten. 1943an itzuli zen etxera.
Esnaolak ez zuen uste gerra hasiko zenik. "Ilargian geunden... Nire
buruhauste nagusiak musika, futbola eta
Orbegozoko lana ziren. Mutil koskorrak
ginen eta garai hartako mutikook egungoek
baino askoz ere gutxiago genekien. Ez
ginen analfabetoak, baina ia".
Nazionalak altxatu zirenean, dena
bertan bchcra gelditu zela oroitzen du.
Urrian, Esnaola frontera joan zen.
"Koadrilan 12 ginen eta ia guztiak joan
ginen, boluntario. Bilbora bidali gintuzten.
Bertan, frontera joateko baimena eskatu eta
baiezkoa eman ziguten. Loiola batailoira
bidali gintuzten. Ordurako, herriko jende
helduagoa bertan zen. Guk izena eman
genuenean, Legutioko frontean zeuden.

Pagotxiki mendia zaindu behar genuen.
Azaroan tokatu zitzaigun lehenengoz
borroka egitea, San Andres egunean".
Esnaolak ez du borrokari buruzko ezer
berezirik oroitzen. "Borroka bukatu arte, ez
ginen gertatutakoaren jabe izan. Gudan,
aginduak jaso eta bete, besterik ez".
Euren lanari esker nazionalek
aurrera egiten ez zuten arren, poliki-poliki
atzera egin zuten. "Inguratuak izateko
arriskutan geunden. Hori dela eta,
O txandiotik Urkiola ig o genuen eta
Bizkaia aldera jaitsi ginen. Ez genuen
borroka gogorrik izan, baina gau batean
inguratuak izan ginen eta ozta-ozta lortu
genuen ihes egitea".
Azkenean, Santanderren, italiarrek atxilotu zituzten. "Santo Cristo de
Limpiasen hartu gintuzten. Armak entregatu eta Laredora eraman gintuzten. Gero,
Castro Urdialesera eta Santoñako kartzela
entzutetsura. Zorionez, bi hilabete soilik
eman nituen bertan. Izan ere, ezer gutxi
ematen zuten jateko eta ehunka lagun hil
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Handik, Sevillara eraman zuten,
Sanlucar la Mayorrera. Hiru eguneko
bidaia egin zuten. "Merkantzia trenetan
sartzen gintuzten, zerriak bezala. Zenbat
eta gehiago sartu, hobe! Kaka edo txiza,
bertan egin behar! Heldu eta biltegi batera
eraman gintuzten, olibak sailkatzera.
Bestalde, instrukzioa egitera behartzen gintuzten. Herri hartan oso jende ona zegoen
eta, abilezia apur batez, gu bisitatzera etortzen ziren. Engainatuak zituztela esan ziguten: euskaldunok animalien gisakoak ginela esan zietela, baina asko beraiek baino
ederragoak eta sendoagoak ginela".
Esnaola Cadizen ere izan zen.
"Urte eta erdi eman nuen errepideak egiten.
Gibraltarretik gertu geunden eta gauetan
hegazkinak ikusten genituen. Bertan egon
nintzen, lizentziatu ninduten arte".
Hala, 1939an etxera itzuli zen.
"Kanpoan eman nituen hiru urte haietan,
gutunak idazteko aukera izan nuen, baina
nazionalek irakurri egiten zituzten. Ezin
genuen nahi genuena, gertatzen zitzaiguna,
idatzi. Azpeitiko bat hil egin zuten, zerriak
bezala gintuztela idatzi zuelako".
Gutxi iraun zuen Esnaolaren eta
bere senitartekoen pozak. "Etxera iritsi eta
sei hilabetera berriro deitu zidaten. 1940an
joan eta 1943an itzuli nintzen. Oraindik
egur gehiago eman ziguten. Santiagoko

HILABETEHONETAKO
Ramon Esnaola, makurtutako lehenengoa, Santiagoko aireportua
batzuekin.

aireportua egiten aritu nintzen. Han, jendea
goseak jota hil zen. Cirilo Araiztegi laguna,
esaterako. Urretxuko hiru eta Zumarragako
hiru geunden: Teodoro Lasa, Leon Arrieta,
M atias Orm aetxea, C irilo A raiztegi,
Marciano Castrillo eta ni. Leon, Marciano

“Bortxazko lanetan,
behin baino
gehiagotan saiatu
ginen geure buruaz
beste egiten”
eta ni bakarrik bizi gara. Tentu handiz ibiltzen ginen, nazionalek poliziak gutakoen
gisa sartzen baitzituzten".
Ramon Esnaolak gorriak ikusi
zituela dio. "Leon Arrieta ileapaintzailea
zen eta ofizialekin lan horretan hasi zen,
Teodoro Lasak bankuan lan egiten eta bera
ere eraman zuten eta Matias Ormaetxea,
berriz, teniente batekin hasi zen. Haiek
ondo moldatu ziren, baina gainontzekook...
Birritan eraman ninduten ospitalera eta
moja batekin harreman ona egin nuen.
Nafarra zen, gutakoa, nik uste. Soldadu
aiTopa eraman zidan eta, hala, arratsaldee-

Ezkerretik bigarrena, 1938an ateratako argazkian.

tan, soldaduak bezala, kalera irteten nintzen. M akina bat aldiz joan nintzen
Santiagoko katedralera. Ospitalean ondo
geunden, baina handik kanpo...”.
A skotan, etsipena nagusitu zitzaien. “Behin baino gehiagotan saiatu
ginen
geure
buruaz
beste
egiten.
Pikatutako lurra bagoi batean sartzen
genuen eta hura aldapa behera eramaten
genuen deskargatzera. Matias, Cirilo eta
hirurok askotan jaitsi genuen aldapa hura
galga sakatu gabe, sufrimendu harekin
behingoz bukatu nahian".
H alako batean, soldadu egin
zituzten eta euren egoera hobetu egin zen.
"Ourensera eraman gintuzten eta gainontzekoek bezala jateko eskubidea genuen.
Fusilik hartzen ez ziguten uzten, ordea,
badaezpada ere. Soldadu lagun bati klarinetea jotzen nekiela esan nionean, ni bandan sartzen saiatu zen. Han nengoela, aita
hil zitzaidan. Etortzeko baimena eskatu
nuen, baina kapitainak langile-batailoietatik gen tozenok inongo eskubiderik ez
genuela esan zidan. Bi hilabetera, anaia hil
zen. A lferiz batek lagundu egin zidan eta
etxera etortzeko baim ena lortu nuen.
Hilabete eman nuen etxean”.
Bertan aurkitu zuena, ez zen batere atsegina izan. “Pentsa, zer panorama
aurkitu nuen: aita hilda, hamaika anai-arre-
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ba, bederatzi ni baino gazteagoak...
Klarinetea hartzeko baliatu nuen, baina
kapitainak ez zidan bandan jotzen utzi".
Ramon Esnaola 1943an itzuli zen
behin-betiko herrira. "Miseria izugarria
zegoen, ez zegoen jatekorik. Ez nintzen
ausartu etxekoei aurreko urteak nolakoak
izan ziren galdetzen, argi eta garbi ikusten
zen ez zirela gozoak izan. Nire lehen eginkizuna lana aurkitzea izan zen. Orbegozon
hasi nintzen eta zortea izan nuen. Bi urte
eman nituen m ekanografia ikasten eta
bulegoan tokia lortu nuen".
Bizim odu normala egiten saiatu
zen, baina nazionalek ez zuten Esnaola
ahaztu. "Hiruzpalau urtetan, igandero eta
jai egunero, koartelera joatera behartu ninduten. 13.00etan gainera! Hala, ez nuen
egun pasa joateko aukerarik".
Azken urteotan asko hitz egin da
Gerra Zibilari buruz: dirulaguntzak direla,
lurpetik ateratzeak direla... Ramonek zorte
izan zuen: Eusko Jaurlaritzak frontean
egon zela onartu du eta dirulaguntza eman
dio. Izan ere, Esnaolak urte haietako agiri
guztiak gorde zituen. "Asko kosta zitzaidan
dirulaguntza lortzea. M ilioi eta erdi pezeta
eman zidaten, sekulako alam ena eman
ondoren. Dena den, herriko pertsona askok
huts egin didate. Euren atea jo , irekiko
zidatelakoan... 11 anaia-arreba ginen!".

G o tzo n A ran b u ru
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Nondik hasi? Beotegiko aldapan aitzairuzko Arrano Beltza
jarri zuenekotik? Edo Aberri Egunero, goizean goiz, Izazpiko
tontorreko gurutzean ikurrina nola ipintzen zuen kontatu?
Edo EGIN guztiak, hasierako zenbakitik hasi eta azkenekoraino, etxeko garajean gordeta zeuzkala azaldu? Bukaeratik
hasiko naiz.
Iñaki Idiakezekin azkeneko aldiz hitz Donostian hitz
egin nuen, joan den abuztuan, Aste Nagusia hasi zen egunean. Hainbeste zeresan em andako m anifestazioa bukatu
berria zen eta Alde Zaharrean egin nuen topo berarekin. Ni
lagun baten bila nenbilen eta bera betiko lagunekin zegoen,
ehundaka m anifestaziotara joandako berberekin. Segituan
hasi ginen elkarri adarra jotzen: "Zer, hirietan galdu egiten al
haiz, ala?" (berak) "Hik ere Kizkitzan hobeto ematen dek, ba,
Bulevarrean baino (nik)" Barre txikia egin zuen, hain berea
zen baserritar barre erdi ironiko erdi lotsati hura. M ugikorra
etxean ahaztuta neukan, eta berea utzi zidan; sakelako telefonoa ere Ezker Abertzaleko bihurtuta zeukan, ikonoek eta
hasierako m usikak erakusten zutenez. Dei hari esker bila
nenbilen laguna topatu nuen eta han aldendu ginen elkarrengandik Iñaki eta biok. Ez nuen orduantxe asko uste ez
nuela gehiago ikusiko.
Pentsatzen jarri eta, zenbat pertsonarekin hitz egin
ote dut beti, ezagututako egunetik gaur arte, hika?
Gutxirekin. Iñaki zen horietako bat. Zerbait baldin bazen,
beste ezeren gainetik, euskalduna zen Goetxe. Euskalduna
hizkeran, euskalduna jarreran, euskalduna pentsaeran...
janzkeran ere euskalduna zela esango nuke, txantxa bat eginez. Bizarra beltza zuela ezagutu nuen, urdintzen nola joan
zitzaion ikusi nuen... baina bizarrik gabe ez. Nik uste, abestiak dioena egitea erabaki zuela, alegia, askatasuna lortutakoan kentzeko asmoa zuela. Burugogorra zen, gerol
Iskanbila gutxikoa eta konstantea zen, nekaezina. Ez zuen
egun batean zerbait aginduko eta hurrengoan ahaztuko.
Helburua finkatu eta segi, segi, urtea joan eta urtea etorri.
Ke arteko m akina bat bileratan egondakoa naiz berarekin,
eta ez nion sekula entzun paperean jartzen zuena lan gehiegi izango zela, edo zailtasunak zituela, edo ez zuela m ereziko... "Hasi egingo gaituk, eta ikusiko diagu noraino ailegatzen garen". Bakarrik geratzeko beldurrik gabe. Hark segi
egingo zuen. Aberri Egunean Izazpiko tontorrean ikurrina
ipini behar zela eta han joaten zen Iñaki, Atxurzatik gora,
bandera motxilan hartuta. Baita berehalaxe azaldu ere ikurrina gurutzean, haizeak dantzatuta. Nola igotzen zen, ordea,
gurutzearen puntaraino? Burdinezko eskailera bat zeukan,
ote artean ezkutatuta, eta hartaz baliatzen zen. Irailaren 3an,
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gurutzean krespoi beltzeko ikurrina m adarikatua jarri beharra
zegoela eta, eskailera bila hasi ziren lagunak, eta kostata
aurkitu zuten. Ez zeukan galtzeko. Beotegiko Arranoarena
ere kontatzekoa da. HBk hogei urte bete zituela eta, altzairuzko Arrano Beltza enkargatu zion artisau bati, berak eram andako m arrazkiaren arabera egin zezan aginduz. Erdian
bertso bat ezarri zion eskulturari. Eta Beotegi mendiko
arkaitzean josi zuen, Ezkioren gainean pare-parean.
Norbaitek bota egin zuen handik gutxira, tiro eginda. Berriro
jarri zuen Iñakik eta han dago oraindik, ikusi nahi duenarentzat.
Alkatetzarako aurkeztu, herritarrek aukeratu eta...
hamabi urtez Ezkio-ltsasoko alkate. Gehi beste lau zinegotzi.
Hainbeste maite zituen emazte eta sem e-alabei kendutako
ordu asko, fabrikatik irten eta m endian bueltatxo bat eman
ezinda geratutako egun asko, Goetxera joan eta baserriko
lanetan laguntzeko aukerak ere berak nahi baino gutxiago...
Ez nion inoiz entzun "nekatuta negok" edo "beste bat aurkeztu dadila". H ildakoez beti esaten da pertsona ona zela,
baina ez da beti egia; Iñakiren kasuan, bai. Ezker
Abertzaleko militante goitik beherakoa zen, eta izango da
agian horregatik ondo ikusten ez zuenik; zer egingo zaio, ba.
Gizon gisa, herritar gisa, ez dut uste inor gaizkiesaka arituko
denik Iñakiz. Izan ere, asko ematen eta ezer jasotzen ez
duen pertsonaz nola gaizki hitz egin? Zehatzago esanda;
ezer m aterialik ez zuen eskuratu, eta are gehiago, uste dut
bere lagunek ere ez geniola behar bezala erakutsi zenbat
eskertzen genion zen bezalakoa izatea, baina sinestuta
nago kontent zegoela bere buruarekin, bere ideien eta maite
zituenen alde jokatu zuelako beti, harrokeriarik gabe baina
tinko. Eta hori, Leteren abestiak dioen bezala, gauza ederra
denik ez ukatu niri.
Besarkada handi bat, Iñaki, hagoen tokian hagoela.
Beste bat Begoñari, Aiorari eta Beñati, eta zorionak horrelako senarra eta aita izan duzuelako. Apustu egingo nuke
Iñakiri behin baino gehiagotan etorriko zitzaiola burura
Laboaren abestia zuei begiratzean: "Gu sortu ginen enbor
beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten
zuhaitz-ardaska gazteak". Zein harro egongo hintzatekeen
egun gogor hauetan hire zuhaitz-ardaskek minaren ekaitzari
nola eutsi dioten ikusi izan bahu, Iñaki. Eta azkeneko besarkada Goetxeko sukalderaino bidali nahi dut. Mila esker
Joxepa, Euskal Herriari horrelako sem ea eman diozulako,
eman diguzulako.
Adiorik ez, Iñaki.
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Lehenengo txirrindularitza,
gero estropadak...
Zer itxura hartzen diozu
dopinaren kontu honi guztiari?
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Oinetako konponketa

Larruzko erropen konponketa.
Guraiza.labana... zorrozketa

Labeaga, 37
URRETXU
Golden plazoletan

Secundino Esnaola, 16 B
Tel: 943 72 16 63
ZUMARRAGA

A it o r V illa r

J o s e G o n z a le z

Nire ustez, egon, kirol guztietan dago
dopina. Dena den, txirrindularitzaren
egoera puztuta dagoela uste dut. Nire
ustez, publikoak eta antolatzaileek
bultzatzen dituzte txirrindulariak
dopatzera. Tourra gogorra da eta,
azkenean, zerbait hartzea
beharrezkoa da. Irtenbidea? Tourra
biguntzea, agian.

Hori hemendik kanpo gertatzen da,
ezta? Euskaditik kanpo, esan nahi dut.
Hemen zer edo zer egon da,
Gurpegirena, esaterako. Orokorrean,
jendea ez dela dopatzen uste dut.
Dopatuko balira, kirolak galduko luke.
Bestalde, politika eta kirola nahastu
direla uste dut.

D ietetika
Estetika
Bidezar, 7 ® 72 36 52

BAFRI
ANII'IALIADENDA
Txoriak, arrainak,
katuak, dordokak...
Urdaneta, 3

® 943 72 61 13
ZUMARRAGA

J o se M a r i A zk a r a te

M ir a r i A z k a r a te

Txirrindularitza zigortzen ari dira.
Kirol horretan beti hartu izan da eta
hartzen da, baina beste kiroletan ere
bai, noski. Kontrolak denei edo inori
ez. Tourrean, esaterako, sekulako
aldapak jartzen dituzte eta, gainera,
markak nahi dituzte. Hori, dopinik
gabe, ez da posible. Bide
okerretik goaz.

Ez dut ulertzen markak
gainditzeagatik kirolariek euren
osasuna arriskutan jartzea. Dena den,
eliteko kirola ez da kirola. Kirolariei
ezin zaie dena eskatu: alde batetik,
sekulako markak egitea eta, bestetik,
garbi jokatzea. Dirudienez, dopina
dago. Bestela, zertarako egiten dira
horrenbeste kontrol?

i
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G oierriko Itzuliko antolatzaileek
Agustin Aizpuru om endu dute
aurtengo ekitaldian, urtero
antolaketa lanean lagundu
duela eta. Aizpuru Urrestillan
jaio zen, baina 16 urterekin
U rretxu-Zum arragara etorri zen
lanera. Txirrindularitza
zaletasunak eta, oro har, kirol
zaletasunak bultzaturik,
bizikleta denda ireki zuen,
G oierriko Itzuliaren sorrera
bultzatu zuen, txirrindularitza
taldea babestu zuen, hainbat
kirol talde lagundu ditu...
O m enaldia gustura jaso du,
baina, ahal badu behintzat,
lanean jarraituko duela dio.
Nolatan sortu zen Goierriko Itzulia?
Errudun nagusia Angel Karpanta
Askasibar txirrindulari urretxuarra izan
zen. Afizionatu mailan Euskal Herriko
onenen artean zegoen , eta Jose Mari
Juaristi eta bere koadrila itzulia antolatzera animatu
ziren.
Lehen
urtean,
Askasibarren taldean, oso txirrindulari
onak zeuden: Aranzabal, Errazkin, Ramon
M endiburu... Taldea d esegin zen eta
hurrengo urtean Juaristik Askasibarrentzat
taldea sortu behar zela bota zuen. Hala,
C iclos Aizpuru taldea atera nuen. Garai
hartako 12.000 pezeta kosta zitzaidan txirrindularientzat
arropa
prestatzea!
Lasterketarako 15 egun falta zirela
Askasibarrek Pinturas Ega taldearekin fitxatu zuen eta jota utzi ninduen. Orduan,
Jose Mari Errandonea ekarri zidan
Frantziako talde batetik. Honek, beranduago, Fagorren korritu zuen eta Tourreko
m ailot horia soinean eraman zuen.
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Hiru ekitaldi ondoren, antolatzeari utzi
zitzaion. Nolatan itzuli zinen?
Etxeberria eta hauek hasi zirenean,
berriz hor sartu nintzen. Lehenengo motorrarekin eta azken urte hauetan karabanaren
kargu. Nik ez dut karrerarik ikusten. Autoak
lortzeko larri ibiltzen ginen, motorrak
gehiago zeuden. Proba izugarri hazi da,
baina lehen askoz ere giro hobea zegoen.

Horretan aldatu al da batik bat Itzulia?
Guztiz aldatu da. Lehen, askoz ere
jende gehiago irteten zen lasterketa ikustera.
Normala ere bada. Garai batean, arratsaldeko 4.30ean irteten ginen kalera eta goizeko
2.00etan-edo itzuli etxera. Goizean, karrera
hasterako, jendea fresko zegoen. Labeaga
eta Deskargan jendea kabitu ezinik egoten
zen, nahiz eta ez zegoen alde batetik bestera
joateko egun b ezainbeste erraztasunik.
Lehen ekitaldietan Eibarrera, Bergarara,
Elgetara... joaten ginen, eta han ere jende
andana izaten zen. Egia esan, lasterketa guztietan elkartzen zen lagun asko. Etxeetan ez
zegoen telebistarik eta, askotan. irratirik ere
ez. Txirrindularitza ikusteko, kalera atera
beharra zegoen. Urretxuko lasterketetan,
orain Espainiako Itzulian baino askoz ere
jende gehiago izaten zen.

Zer da zuretzat Goierriko Itzulia?
Nirea izango balitz bezala sentitzen dut. Ez diot aurtengoa azkena denik,
baina bai betebehar moduan egin dudan
azkena. Izan ere, sem ea Lleidan bizi da eta
bilobak hilaren 8an betetzen ditu urteak.
Aurten badute etortzerik, baina duela hiru
urte etxekoak joan egin ziren eta ni hemen
gelditu nintzen. Datorren urtean, semeak
etortzerik ez badu, Itzulia utzi eta joan egingo naiz. 25 kopuru polita da eta ez badut
gehiagotan izaterik, ez da ezer gertatzen.

Omenaldia gustura hartuko zenuen.
Ez dakit m erezi dudan, baina
Goierriko Itzulian ahalegin handia egin dut.
Megafoniarekin ere eskatu didaten guztietan lagundu dut eta Solozabal autoeskolako
jendea ere ekartzen dut. Sei irakasle etortzen dira autoekin eta kamioiarekin ibiltzera. Horrek diru asko suposatzen du. Gero,
igandean,
antolakuntzako
guztiok,
Auzokoak elkartean bazkaria egiten dugu.
Apirilean beste om enaldi bat egin zidaten.
orduko hartan ezustean. Emazteak bazekien

eta egun hartan urduri zegoen, ni lasterketara lehenbailehen bidali nahian.

Nolatan txirrindularitza zaletasuna?
Umetan denok irteten ginen lasterketak ikustera. Gero, bizikleta tailerra izan
nuen. 20 urterekin ireki nuen, Legazpiko
Zabaletan eta A ndoaingo Garmendian
mekanika ikasi eta soldadutza egin ondoren.
20 metro karratuko lokala zen, baina sekulako giroa bizi zen bertan. Urretxu,
Zumarraga eta Legazpiko 25 bat lagun arituko ziren garai hartan amateur mailan.
Bestalde, Eibar, Oñati, Arrasate, Bergara,
A zpeitiko... txirrindulariak etortzen ziren
bizikletak konpontzera eta materiala erostera. Fagor taldeko zuzendaria izan zen
M atxaini erosten nion materiala. Inork
baino barkillozko gaileta gehiago saltzen
nituen, G onzalez fruteroari erositako prezioan. Gure bulegoa Iburreta zen. Kas taldeko Anton Barrutia eta Dalm acio Langarika

“Urretxuko probetan,
orain Espainiako
Itzulian baino askoz
ere jende gehiago
izaten zen”
Mendijur fitxatzera etorri zirenean, bertara
eraman genituen. Goierriko Itzulia ere bertan antolatzen genuen, neurri handi batean.
Gero, Secundino Esnaolara joan nintzen.

Sekula ez al zara lehiatu?
Ez, baina beti egon naiz inplikatuta. Zuzendari mekanikoa izan naiz, kirol
zuzendaria... Jose M iguel Etxabarri bera,
gerora Indurainen zuzendaria izan zena, nire
aginduetara izan nuen. Bestalde, Tourrera
Kas taldearekin mekanikari joateko aukera
izan nuen, baina denda hiru astez ixtea ez
zitzaidan ondo iruditu. Orain izango balitz...

Talde askotan ibili al zinen?
Ziklo-kroserako ez zegoen talderik
eta nik babesa enian nien. Txirrindulari onenak nire taldean izan ziren. Orduan, gauzak
oso ezberdinak ziren: taldeak ez zuen txi-

15

’J l» 111 '*J
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rgintza

Edergintza tratam enduak
Depilazioak
Solarium
Labeaga, 2

URRETXU

w 72 25 13

ALTZARIAK
M E R K A -U R O L A
Mugitegi, 17 Tel. eta faxa 943 72 58 28
URRETXU

cen tro o p tico

c D § m M ? A r r a tib e i
Ikusmenaren neurketa - Begietako
tentsioaren neurketa - Graduatutako
eta eguzkitarako betaurrrekoak Lentilak - Termometroak eta
barometroak
S o ra lu z e , 1 0 Z U M A R R A G A
® 943 72 54 84

Agustin Aizpuru (eskubitik, lehena), bere taldeko kideekin: Navas,

rrindularien izen-ematea ordaintzen, kamiseta em aten genien eta txirrindulariak
pozik. Izan ere, puskatzen bazuten, ez
zuten galtzen. Gainera, mundu honetan
sartzen zarenean ezin zara irten. Urtero
etortzen zen niregana kamiseta eske talderik gabe zegoen norbait. Bost bat elkartzen
ginenean, autoa prestatu, lasterketetara
joan... Nire emazteak eta seme-alabek asteburuetan ez zuten irteteko aukerarik.

Zaletasun handia zegoen, beraz.
Ziklo-kros probetara joateko bi
autobus antolatzen genituen askotan. Izan
ere, Mendijurrek, Peñagarikanok, Santi
Zabaletak,
O txoak,
A izpurutxoko
Errazuk... parte hartzen zuten. Gainera,
kanpoko askok hemen hartzen zuten ostatu. Izan ere, Eibar aldera eta Donostia aldera trenean joan zitekeen. 30 bat txirrindulari egoten ziren Urretxu-Zumarragan.
Sekulako txirrindularitza giroa bizi zen.

Sebas Landa, Jesus Errazu, Amelio Mendijur, Marinel eta Santi Ruiz.

beste gauza batzuk egitea nahiago dute:
informatika, hizkuntzak, arrisku txikiagoa
duen baloiarekin aritzea... Urretxun egin
zen kadete m ailako azken lasterketan,
herriko bakarra zegoen. Txirrindularitzak
aurrera egitea nahi badute, zer edo zer
pentsatu beharko dute.

Gainera, bizikletan dabiltzan guztiek
droga hartzen dutela dirudi...
D roga lehen ere bazegoen.
Helmugan bagenekien nork hartzen zuen:

“Pozgarriena?
Amelio Mendijurrek
Espainiako
txapelketa irabazi
zuenekoa”

Zergatik uste duzu egun ez dagoela halako zaletasunik?
13 urteko mutil koxkor bat ezin da
Azkoitira joan entrenatzera. Ondoan norbait behar du, baina gehienok presaka bizi
gara, denborarik gabe. Gainera, gurasoek

botila bat esne hartzen ikusten genuena,
lehenago pilula hartu zuen seinale.
Zuzendari gehienak ezjakin hutsak ginen
medikuntza kontuan eta batzuek edonork
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Frantziatik ekarritako edozer gauza hartzen
zuten. Guk kafea eta azukrea ematen
genien aldapa hasi aurretik. Hotza egiten
bazuen, koñak beroa. Bestalde, diru kontua
da guztia. Espainiako Itzulia, adibidez,
Valverdek irabaztea komeni zen; ez zezala
ezezagun batek irabazi behintzat. Nire txirrindulari bati, Ikaztegietako M igel
Intsaustiri, jubenil mailako Gipuzkoako
Itzulian, hiru segundoko atzerapena eman
eta maillota kendu zioten, nahiz eta tropelean sartu zen. Diru gutxi duten taldeek irabaztea ez da komeni.

Nolatan utzi zenion zuk txirrindulari
taldeentzat lan egiteari?
Duela 38 urte izan zen. Azkoitiko
Peña Elorzak bi urtetan jubenil mailako taldea atera zuen eta materiala niri eskatu
zidaten. Garai hartan Izaskun kafetegi
inguruko etxeak egin ziren eta haiek utzi
zidaten zorrarekin horietako bat eros nezakeen. Gainera, astebururo lasterketatara
joaten ginen, bati edo besteari ogitartekoa
erosi... astebururo 2 .000 pezeta inguru
uzten nituen. Azkoitikoen zorrari esker,
nahikoa zela esan nuen. Mundu horretan
sartzen bazara, bizioa da: txirrindulariak
jarraitzea, beraien atzetik autoarekin ziztu

bizian joatea... Jokoan aritzen direnek
duten har hori barruan dut oraindik.

Diru asko gastatuko zenuen...
A sko. Goian zaudenean denak
dituzu lagun, baina behean zaudenean inor.

Beste kirol batzuk ere bultzatu zenituen.
Futbola, eskubaloia, atletismoa...
Goierriren saskibaloi taldea, Urolaren futbol taldea, nesken eskubaloi taldea, herriko
txapelketetan parte hartu nahi zuten taldeak... Txirrindularitzan giro hobea izan
dugu eta eskubaloiko neskek plaka bat oparitu zidaten, baina futbolekoek eskerrak ere
ez zizkidaten eman. Gurea bezalako enpresa txiki batentzat diru asko suposatzen
zuen urte amaieran. Bestalde, garai batean,
Udalak ez zuen egungo indarrik eta nire
m egafonia ekipoa erabiltzen zuten. Hesiak
eramaten ere lagundu genuen: ni gidari eta
semea leihotik burua aterata. Batek, p ronto
no va a h a b er ni fu n e ra le s en los que no
p a rtic ip e s esan zidan. Herrian sortzen
diren ekimenetan parte hartu behar da.

Zein izan zen gertakaririk pozgarriena?
A m elio Mendijurrek Espainiako
txapelketa irabazi zuenekoa. Tristeena,
dudarik gabe, bere heriotza izan zen.
Bestalde, txapelketa bat aurrez irabazitzat

Txirrindulariek futbol txapelketarr atera.zuten futbol taldea. Zutik: Tirapu, Ugartebuoi, Osinalde;
Parra, Aizpuru, Askasibar -eta Bergara, Eserita: Del Teso, Ormazabal' Meridijur eta Del Rio.

zuelako galdu zuen eta hark ere min handia
egin zidan. Tokirik arriskutsuenean jartzen
nintzen beti, matxuraren bat bazuen berari
laguntzeko. Nork lagunduko zion bazuela
eta andregaiarekin joateko esan zidan.
Kontrolean zegoena ez zen jabetu bizikleta
gaizki zuela, ez zion gelditzeko agindu eta
hala galdu zuen lasterketa.

Makina bat lagun ezagutuko zenituen.
A zk oitiko batentzat om enaldia

lortzen saiatzen ari naiz. Nirekin ibili zen
Peña Elorzan eta etxebizitza kendu zioten
taldearen zorra kitatzeko. Pertsona hori
gazteekin
lanean
dabil
oraindik.
M onumentua egingo nioke. A zkoitiko bati
baino gehiagori itsututa al dauden galdetu
diet. Zorra guri utzi ziguten eta omenaldia
lehendakaria zenari egin zioten. Bestalde,
Indurain eta antzerakoei omenaldiak egiten
zaizkienean, inor ez da gogoratzen nork
eraman dituen horra gora.

w w w . m e g a d e n d a . c o m

Fermin Calbeton. 21
20003 Donostia
TeL 943 42 00 80
(Jai egunetan zabalik)
Paseo Colon. 8
20302 Irun
TeL 943 63 17 26

r a m o s

b ilin tx

Bergara. 6
20005 Donostia
TeL 943 42 63 50
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lib u r u ta n

Arostegieta z/g
20400 Tolosa
TeL 943 67 35 33
Ibargarai. 12
20570 Bergara
TeL 943 76 40 50

IZERDIPATSETAN
Aitor Lizarazu: “Irakatsitako
txakurra, ez dugu saltzeko”
Joan zen larunbatean Urretxuko Arraza Libreko
I. Artzain Txakur Lehiaketa jokatu zen. Ekitaldi
hau Ardizain elkarteko kidea den Aitor Lizarazu
urretxuarrak antolatu zuen. Lizarazutarrek
A spalditik
al
ardiak etxean?

betidanik dituzte ardiak baserrian eta, duela urte
batzuk, sem e gazteenak artzain txakurrekin lan
egiten hastea erabaki zuen. Egun, bi Border
Collie ditu, X erpa eta Ekin.
behar du, baina zaletasuna du
eta zuzenean arditara joaten
da. Beti eusten egon behar
dugu eta ez dute lana ondo
egiten. Gure ustez, lan
horrek ez du garrantzirik eta,
hala, gure ariketa guztiak
ardiekin dira. Egunero egiten
diren horiek.

dituzue

Betidanik
dugu
ganadua. Hala, ganadu kontu
guztia, gustukoa dut. Dena
den, etxerako adina ardi besterik ez dugu.

Nolatan hasi zinen lehiaketetan txakurrarekin?

Gauza berriak ere egiten
dituzue...

Etxerako
hartu
genuen txakurra, Border
C ollie arrazakoa, duela bost
bat urte. Gero, ordea, erakustaldi eta lehiaketetan ateratzeko gogoa sortu zitzaidan.

Zu zeu arduratu al zinen
txakurrari erakusteaz?
N i neu, ordu asko
sartuta. Baina, nola gustuko
lana den... Asko jardun behar
da. Txakurra erosi ondoren,
berari irakasteko ikastaro
batera joan nintzen. Ordura arte, lehengo
erara ibiltzen ginen.

Probetxugarria izan al zen ikastaroa?
Egin eta gero, askoz ere hobeto
moldatzen naiz. Metodoa ingelesa da: lau
hitzekin dena egiten da. Ezkerretara joan
dadin "ezker", eskubitara joan dadin
"eskubi", ardiak ekartzeko "ekarri" eta
eramateko "eraman". M etodo honekin,
txakurrek azkar eta ondo ikasten dute.
Gainontzekoak nahasgarriagoak dira.

Zer behar du txakur on batek?
Berezkoa, asko. Batetik bestera,
sekulako aldea izaten dute. Batzuei besteei baino gehiago kostatzen zaie ikastea.

Txakur bakarra al duzu?
Orain bi ditut, biak arraza berekoak. Hemengoak ere gustatzen zaizkit,
oso politak dira. Batzuek lana ondo egiten
dute, baina jen io biziagoa dute. Gure
elkartean denetarik erabiltzen dugu:

gorriak, hemengoak eta pinttoak.

Txakurrak berezkoa behar duela esan
duzu. Eta artzainak?
Pazientzia, zakukada, baina gustukoa dugunez... Gainera, txakurrari kariño handia hartzen zaio. Horrela erakutsitako txakurra ez dugu saltzeko... Etxeko
lanetan egiteko erabiltzen dugu batik bat,
baina urtean erakustaldi batzuk baditugu
eta mendira ere eramaten dugu.

Ardizain elkarteko kidea zara.
Lehenago beste elkarte batean
geunden, baina ez geunden gustura. Haiek
lana egiteko beste era bat dute eta guk
geurea sortu genuen. Bizkaitarrak, nafarrak eta gipuzkoar gutxi batzuk gaude.

Zein da beste elkartearen eta zuenaren
arteko aldea?
Haiek, ardiekin ibiltzeaz gain,
banderen ariketa egiten dute. Ardiak alde
batera jartzen zaizkio eta, bestean, banderak. Txakurrak bandera artetik bidea egin
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Oñatiko
lehiaketak
ospe handia du, baina, gure
ustez, ez da horrenbesterako.
Beti gauza bera egiten dute
eta jendea nazkatzen hasia
da. Guk ariketa berriak probatzen ditugu: inbutu bat
pasatzea, ardi batzuk bakarrik apartatzea... Bestalde,
antzarrekin eta behiekin erakustaldiak egiten ditugu.

A nim alia batekin edo bestearekin
aritu, aldea egongo da. Txakurrak ez al
dira zoratzen?
Edozein ganadurekin lan egiteko
gai dira. Dena den, aldea badago, noski:
behiengana indar handiagoarekin sartu
behar dira, ardiengana leunago eta antzarrengana leunago oraindik. Berehala ikasten dute animalia bakoitzarekin nola ibili
behar diren, baina gu ere tentuz ibili behar
dugu... bestela, afaltzeko antzarrak!

Ondo moldatzen al zara lehiaketetan?
Duela lau bat urte hasi nintzen
eta beno... Bi urte dela, Katalunian bigarren saria lortu nuen eta iaz Gipuzkoan
lehenengoa. Orain bi txapelketa daude:
haiena eta gurea.

Herrian kontu honetan zabiltzan bakarra al zara?
Bai. Elkarteko gipuzkoarrak,
bata Urnietakoa eta bestea Tolosakoa dira.

IZERDIPATSETAN
D a m e l M a r tin :
Kapota altxatuta, gustuen

I
Zum arragako Udalak udaberrian antolatzen
duen Motorraren Astea etengabe hazi da bere
sorreratik. Hala, azpim arratzekoa da auto klasiko
erakusketaren arrakasta. Ekitaldi hauen guztien
bultzatzaile nagusia Daniel Martin da.

M ekanikoa lanbidez, tailer batean eta Aitor
Zabaleta pilotoarekin lan egiten du, garai bateko
autoak zinez gustuko ditu. Bere eskutik, urriaren
28an, auto klasikoen rally batek Zum arragan
geldialdia egingo du.

2006ko iraila
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IZERDIPATXETAN

Nolatan hasi zinen motor munduan?
Beti gustatu izan zait torloiu eta
olio artean ibiltzea. Koadrilako gehienak
parrandara joaten ziren bitartean, beste bat
eta ni tailerrera edo lasterketak ikustera
joaten ginen. La Sallen egin nituen oinarrizko ikasketak eta, ondoren, ez nuen ezer
gehiago ikasteko gogorik. Lan egin nahi
nuen. 14 urterekin Aitxurengana joan nintzen eta, urtebete beranduago, bi urteko
mekanika, txapa eta pintura ikastaro bat
egin nuen Legazpin. Ondoren, lanean hasi
nintzen: 12 urte eman ditut Beasaingo
R over
kontzesionarioan
eta,
orain,
Bertanekoek Zumarragan ireki duten tailerrean ari naiz.

“Hiru auto klasiko
hartuko nituzke:
Lancia Delta Integrale,
Renault 5 Copa Turbo
eta Seat 124”
genuen eta astero autoa desegiten genuen.
Aurrekontu eskasa zuen eta utzi egin nuen.
Aitor Zabaletarekin, berriz, sei bat urte
daramatzat.

Nolatan hasi zinen berarekin?
Lanetik kanpo kontu berean zabiltza.
Quad eta motocross lasterketak
antolatu nituen Zumarragan, moto txikiena
Geltokietako jaietan... Horretaz gain, hainbat lehiaketatan aritu naiz. Renault 5 Copa
Turbo bat zuen gidari batekin Espainiako
txapelketa egin nuen. Astebururo lasterketa

Nire nagusi ohiak Bergaran lagun
bat zuen eta berarenean egiten ziren
Aitorren barketaren alineazioak. Gau batean bertara joan nintzen eta Aitor aurkeztu
zidaten. Hizketan hasi ginen, afaltzera joan
ginen... eta, pixkanaka, berari laguntzen
hasi nintzen. Azkenean, lasterketa zuen
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bakoitzean, berarekin joaten hasi nintzen.

Ordura arte egindako lanarekiko ezberdina izango zen...
Zehaztasun handiz lan egin behar
da. Auto batzuek orduko 120 kilometroko
abiada hartzen dute Jaizkibel igotzen,
Aitorren barketak, berriz, orduko 220 har
dezake. Hori dela eta, akatsik txikienak
istripua ekar dezake. Azken urteotan hiru
istripu izan ditu eta horietako bakoitzean
hamar m ilioi pezetatik gora kosta da autoa
konpontzea.

Garestia da gero zuen kirola...
Gurpilek 3 0 0 .0 0 0 pezeta balio
dute eta lehia handia dagoenetan, Vilariñok
lasterketa berean parte hartzen badu, itzuli
bakoitzean aldatu egiten dira: 60 0 .0 0 0
pezeta guztira. Lehen, T elefonica zuen
babesle eta 60 milioi inguruko aurrekontua
zuen. Orain, aurrekontu txikiagoa du eta
lasterketa gutxiagotan parte hartzen du.
Hala, Aitorri laguntzen diogunok, Inaxio

IZERDI PATSETAN
txoferrak eta biok, atsegin dugulako ari
gara honetan. Ez dugu deus kobratzen.

Euskal Herriko gidari onenetako batekin aritzea pozgarria izango da.
Copa Turbo autoarekin izan nintzen urtean, beste mekanikoen pare nengoen, erreklamazioren bat egiten nuenean
epaileek ez zidaten kasurik egiten...
Zabaletarekin joatea ez da gauza bera:
antolatzaileak adeitsuagoak dira, gastuak
ordaintzen dizkigute... Vilariño, ordea, ez
du inork ikusi nahi: pertsona txar eta tranpati ospea du. Gure autoaren motorrak 20
urte ditu eta ez ditu ez trakzio kontrolik, ez
kanbio
sekuentzialik,
ez
A B Srik...
Sekulako
kolpeak
em aten
ditu.
Vilariñorena, ordea, duela bost urteko
Formula la da. 600 zaldi ditu, baina, hala
ere, Aitor aurretik sailkatzen da batzuetan.

Auto zaharra izanik, zailagoa izango da
ordezko piezak lortzea.
A uto klasikoa da, dagoeneko.
Arrankatzen duenean oilo ipurdia jartzen
zaigu. Lazpiur enpresak laguntza handia
eskaintzen dio, zenbait pieza egiten baitizkio. A lineazioak Bergaran egiten dira,
baina hemendik aurrera Zumarragan egitea
espero dut. Bertanek ireki duen tailerrean
lanean hasi naiz eta bertako makinak erabiltzea espero dut. Gainontzekoan, Italiara
joan behar da, Lola etxera. Motorra urtean
behin bertara bidaltzen dugu.

Zer nolako mekanikoa zara?
Nire ilusioa auto berezi samarrekin lan egiten duen tailer batean aritzea da.
Orain, horietako batzuk ekartzen dizkidate
eta pozik nago. Inguru honetan ez dago
auto horiekin lan egiten duen tailerrik eta
hori ere landu nahi dugu.

besteei baino. Izan ere, auto zaharrak dituztenek horiek maite dituzte. Auto on bat
edukitzeko, berriz, dirua edukitzearekin
nahikoa da. Mundu hau maite dut. Bi
enpresetan lan egiteko aukera izan dut,
baina nahiago dut auto artean ibili muntaian lan egin baino. Auto bat konpontzea
edo prestatzea, erronka da.

Lur gaineko rallyak ezagutu nahi
nituzke. Mendiko lasterketetan eta asfalto
gaineko rallyetan aritu naizenez, hori bakarrik falta zait. Epsilon Euskadi taldeko
mekanikoa izateko aukera izan nuen, baina
familia alde batera uztea suposatuko luke.

Lehiaketetan eta ekitaldi antolaketan
luzaroan jarraitzeko asmoa al duzu?

Nolakoa da auto klasikoen eta lasterketen munduan dabilen jendea?

Aitorri ez diot sekula dirurik eskatu. Dirua eta denbora galtzen dut, noizean
behin emaztearekin hasarraldiren bat izaten dut... baina gustuko dut. Aitorrek uzten
duenean, dagoeneko 44 urte ditu, beste zer

O so
jen de
berezia
da.
Lehiakortasun handia dago beraien artean
eta ez diote batak besteari inongo informaziorik ematen. Aitorrek berak gurpilen presioaren berri ere ez emateko esan zidan.
Gurpilen konpuestoa ezabatu egiten da.
A itor bera aldatu egiten da lasterketa
garaian. Bestalde, babesle batzuek ez dute
euren izena ateratzea nahi. Kirol hau maite
dutelako soilik egiten dute.

“Auto klasikoetan
dago benetako
mekanika,
egungoetan dena
elektronika baita”

Batik bat, go g o a behar da.
Mekaniko askori ez zaie eskuak zikintzea
gustatzen. Piezak aldatzera mugatzen dira.
Niri auto klasikoak asko gustatzen zaizkit,
baina askok traste zaharrak direla diote.
Auto horietan dago benetako mekanika,
egungoetan
dena elektronika baita.
Niretzat horiekin aritzea da politena.
Mercedes, BMW, Seat 124... berdin zait.
Balio handiagoa ematen diet auto horiei

Zaletasun handia al dago?
Sekulakoa, eta ez hemen bakarrik.
Bergarara, Bilbo, Gasteiz, Santanderreko...
jendea etortzen da. Arrateko proba elurpean ikusitakoa naiz!

Ez al zara sekula lehiatu?
edo zer egingo dut; ekitaldi gehiago antolatu-edo. Batzuek lan horrengatik zer edo zer
irabazten dudala uste dute, baina telefono
fakturak erakutsiko banitu... Hori gutxi
balitz, geltokietako jaietan minimotoekin
istripua izan zuen batek salaketa jarri digu.
A zpim arratzekoa
da
Zumarragako
Udalaren babesa, bai kontu honetan eta bai
orain arte ekitaldiak antolatzeko egindako
lanean. Aitorrek eta Londres hoteleko
kudeatzaileak ere asko laguntzen didate,
auto klasikoak ekartzeko orduan.

Auto hauek berriro ikusgai izango dira.
Nola heldu zara goi mailako autoekin
eta klasikoekin lan egiteko gai izatera?

Mekaniko lanean, zein lehiaketa ezagutzea gustatuko litzaizuke?

Urrian, auto klasikoen rally batek
Zumarragan
geldialdia
eg in g o
du.
Donostiatik irtengo dira eta gauez helduko
dira. 70 etorriko dira eta ordu pare batez
plazan ikusgai izango dira. Beste herri batzuek ordaindu egiten dute halakoak lortzeagatik, baina doan etortzea lortu dugu.

Zer auto klasiko hartuko zenituzke?
Hiru: Lancia D elta Integrale,
Renault 5 GT Turbo eta Seat 124. Egunen
batean halakoren bat izango dut.
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Hastekotan izan nintzen, baina
oso garestia da. Etxea ordaintzen ari bazara, ezinezkoa da. Legazpiko Arrolak urte
asko eman ditu lehiatzen. Urte hauetan
gastatu duen diruarekin udaletxea dagoen
tokian txaleta izateko aukera izango lukeela esan zigun. Babesle handirik gabe, ez
dago modurik. Autoen mundua atsegin dut,
baina quad bat eta auto txukuna izatearekin, mekanikari lana egitearekin eta probak
antolatzearekin nahikoa dut. Gainera, orain
Gurutze Gorrian quadekin mendiko erreskate taldea sortu dugu. Beitia martxan, esaterako, lan handia izan genuen.

Formula laren arrakastarekin txundituta izango zarete...
Ez naiz Alonsozalea, D e la Rosa
zalea baizik. A lonso asko harrotu dela uste
dut. D e la Rosa askoz ere umilagoa da:
sekula ez du bere taldearen lana ezagutzera
eman, ez du inoiz beste pilotuez gaizki hitz
egin... Aitor ere halakoa da: guztia ematen
du. Ezkondu nintzen egunean, Leturiatik
Mertzedariatara barketan eramango ninduen nahi izan banu!

X a b ie r

C h i c o

Chicok Ikastolan eta Lizeoan egin zituen Oinarrizko Hezkuntza eta Batxilergoa.
Ondoren, Oñatira joan zen enpresa-ikasketak egitera. Bilbon bukatu zuen karrera. 16
urte daramatza Bergarako Ibili sukalderako tresneria enpresan lanean.
Lan bat hasi eta uzten ez duen horietakoa dirudi. Izan ere, Goierriko saskibaloi taldean ere makina bat urte daramatza: 1983tik 1996ra jokalaria izan zen eta, ordutik hona,
entrenatzailea da. “Futbolean txarrak zirenen aukera saskibaloian hastea edo etxera
joatea zen eta nik saskibaloian jokatzea erabaki nuen. Bi urte eman nituen Ikastolako
taldearekin eta, gero, Aldiri kiroldegia ireki zen urtean, Goierrin hasi nintzen.
Saskibaloiari esker,jende asko ezagutu dut eta lagun oso onak egin ditut. Askotan esan dut utzi behar dudala, bainaoraindik utzi ez badut, zerbaitegatik izango da...”. Azkenaldian, gainera, saskibaloia susperraldia bizitzen ari dela dirudi. “Zaletasuna igo egin da. Normalean, Goierrin hiru edo lau talde izaten ditugu, baina, aurten, zazpi izango ditugu”.
Chico Goierriko Itzulia antolatzen duen taldeko kidea ere bada. “Antolatzaile talde berria sortu zenean,
laguntzaileak eskatu zituzten, eta izena ematea erabaki nuen. Diru kontuez arduratzen naiz. Lan gogorra da,
baina fruituak ematen ditu. Kanpoko taldeek parte hartu nahi dutela esanez deitzen dute eta hori seinale ona
da”. Datorren urtean Euskal Herriko Itzuliko lehen etapa eta bigarren etapako irteera antolatuko dute. Ez dira
erronkaren beldur. “Antolatzaileen eskakizunak oso argi daude eta Udalaren laguntza izango dugu. Ez dugu,
Goierriko Itzulian bezala, diru bila ibili behar”.

-Zer izan nahi zenuen umetan?

Nire seme Oierri oparitutako autoa.

Ez dut gogoratzen. Egun guztia kirola egiten ematen
genuenez, kirolaria beharbada.

-Eta jasotakoa?

-Aisialdian zer egitea atsegin duzu?

Emazteak eta semeak nire urtebetetze egunean egin
zidatena.

Kirola egitea, baina familiarekin ere egon behar da.

-Data bat?

-Bizitzeko toki bat?

Semea jaio zen eguna.

Urretxu, zalantzarik gabe.

-Neska eta mutil izen bana?
Erraza jarri didazu... Garbiñe, emaztearena, eta Oier,
semearena.
-Zein egunkari irakurtzen duzu?

-Saskibaloia ala txirrindularitza?
Saskibaloia.
-Saskibaloi jokalaririk kuttunena?
Ez dut sekula idolo bat izan.

Hitza eta DV. Oporretan kirol egunkariren bat ere bai.

-Eta Goierrikoen artean, nor azpimarratuko zenuke?

-Gustuko telebista saioa?
Normalean, kirol saioak ikusten ditut.

30 urte inguru dituztenak eta oraindik jokatzeko gogoa
dutenak. Izan ere, jendeak oso gazte uzten du kirola.

-Bereziki gorroto duzuna?

-Kirol munduan bizi izan duzu unerik gozoena?

Txutxumutxu saioak.

Duela bi denboraldiko igoera, 23 urte hauetako unerik
gozoena izan zen. Azkeneko partida hil ala bizikoa izan
zen eta Urretxun jokatu genuen.

-Liburu bat?
Ez dut sekula gustuko izan irakurtzea.

-Zer da zailagoa, saskibaloi talde bat gobernatzea ala
Goierriko Itzulia antolatzea?

-Filme bat?
Ez naiz zinera joaten, baina gehiagotan ikusi dudan filma
‘Gladiator’ da.

Saskibaloi taldea gobernatzea, urte osoko kontua baita
eta astebururo partida baitugu.

-Soinu bat?
Ez dut bereziki atsegin dudan bat.

-Nor da txirrindulari hobea, Xabier ala Aitor Chico?

-Usain bat?

Aitor, zalantzarik gabe. Bizikleta gustukoa dut, baina ibiltzeko denbora gutxi dut.

Koloniak gorroto ditut.

-Ilehoriak ala beltzaranak?
Berdin zait.
-Egindako azken oparia?

-Janari bat?
Patata tortila.
-Ura ala...
Ardo ona ere bai.

2006ko iraila
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