
Gure artalde letraduna 

Jose Joakin Gallastegi

Lehiatzeko bizikletak Bizkai aldean izandako ibilbidearen gorabehe-

ren erretratua izan gura du testu honek. Mende luzea daramate gure

karreristek bueltaka eurentzat pentsatuak izan ez diren errebuelta eta

aldatsetan, gure herrietako jaietan titiritero letra ulergaitzez jantzita. 

Tokian tokikoak indarra galdu duen abiadan amatatzen joan dira gure

txirrindulari izartxoak, mediatikoen tropel aukeratua beste ikono

batzuk betetzera etorri diren neurrian. Edozelan be, jardun publiko guz-

tietan gertatzen den moduan, izan du harremanik gure hizkuntzarekin

motor bako gurpilen pasaera koloretsuak. Oraindino gogaitu ez garen

zaleon sentimendua da lehengo denborak hobeak izan zirela baina, egia

esanda, erritmo aldaketa ugari dago historiatxo honen ibilbidean.

Señoritoen kontua

Ez ginen euskaldunok izan bizikleta gaineko lasterketen asmatzai-

leak. XIX. mendearen amaieran Europatik zetorren modernitate ola-

tuak ekarri zituen gurpil estuak gurera. Oinarrian, batetik bestera

mugitzeko tramankulu berria modu masiboan saldu nahi zuten kon-

tsumo-gizartearen hastapeneko txirrindu egile haiek ziren interesa-

tuenak zankarte aldea egunetarako minduta uzten zuen erritmo be -

rria, poltsiko askoren eskura zegoena, modu deigarrian aurkezteko.

Bes tetik, operazioari emana zioten oinarri estetikoa: gizon berri mo -

der noaren ereduari guztiz txertatuta zetorkion kirolaren ezaugarria,

sportman distiratsua.  

Gure artalde letraduna
97



Bilbo, Bilbo-Mungia-Bilbo, Bilbo-Laudio-Bilbo, Bilbo-Balmaseda-

Bilbo; bete-beteko adibideak guztiak Bizkaiko Erroma zein zen kon-

turatzeko. Karrerista batzuk lasterketa erosoagoak lehiatzen zituzten

pistan, Bilboko Zabalguneko Teatro Zirkoan edo plaza eliptikoan.

Lehen lasterketa inportantea Espainiako txapelketa izan zen –gure

ziklismoak hasieratik eta gaur arte Espainiako Federaziopean hartu

du arnasa, beste kirol zabalduenetan bezala–. Ikusmin handia sortu

zuen probak eta 1907ko maiatzeko domeka hartan irten ziren 25 bizi-

kletariak ondo baino hobeto zaindu zituzten euren segizioan zihoa-

zen moto, auto, furgoneta, bideko epaile –karrerista guztiek markatu-

tako ibilbidea osorik egiten zutela bermatzeko– kronometratzaile eta

enparau guztiak. Zaleak, irteera ordutik asko eta asko. Irabazle Luis

Amunategi, Madrilekoa baina.

Bilboko orduko giroaz jabetzeko, txapelketaren egun berean On

Diegoren urian musika bandak eguerdiko kontzertua eman zuen

Areatzan, arratsaldean zezenketa Vista Alegren Gallito eta Alman-

señorekin, pilota partidua Euskalduna frontoian, Athletic Lamiakon,

iluntzean udal bandaren dantzaldia, zinematografo saioa Campos Elí-

seos antzokian eta Xanton Piperri euskal opera Arriagan. Atera kontu.   
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Buruaren ahalmena gutxi batzuei erreserbatua, gora gorputzaren

adorantza orokorraren zabalkundea! Osasuna, higienea, izpirituaren

olgeta, paraje berriak ezagutzeko aukera eta gainera pertsonen arteko

harremanak eta adiskidetasuna sendotzeko balio zuen botika berriak.

Gehiago ezin eskatu. Horrela antolatu ziren giro urbanoan kirolaren

aldeko lehen elkarteak –Velo Club Pamplonés gure inguruan ezagutzen
dugun lehena– eta laster pasatu zen gihartsuen frontea Bilbo-Donos-

tia-Iruneko lerrora.         

Txinboak atoan zoratu zapatila berriekin eta antolatzen hasi ziren.

Club Deportivo (1894) izan zen lehena, gero etorri zen zen Federación Atlé-
tica Vizcaina (1905); bertan modako kirol guztiak praktikatu ezik -atletis-
moa, boxeoa, pilota, futbol inportatu berria, eta ziklismoa- baziren

elkarte hauek Bilboko familia ezagunen bilgunea ere, ekonomiaren gora-

kadaren ondorioa eta estatus oneko adierazgarri disdiratsua bertako baz-

kide izatea. Klase berriaren kohesioa oso ondo gauzatzen dute elkarteok

musika kontzertuak, zine emanaldiak, hitzaldiak edo dantzaldiak antola-

tuta. Gaurkoan bizikletaren eremura mugatuko naiz.

Baina bizikleta maitale moduan hartu zuten batzuk ez zeuden ero -

so elkarteetan, non egutegiak eta jarduerak beste kiroletako zaleekin

partekatu behar zituzten, eta pedalei indar betean eragiteko ziklo-

zaleentzat beren beregi eta eurentzat bakarrik pentsatutako elkartean

antolatu ziren: Sociedad Ciclista Bilbaina (1904). 

Izan ere, gazte asko hasi zen bizikletaren xarma deskubritzen eta

kirol elkarteek oso serio hartu zuten nobedadeari erantzuteko ardura,

modu bikoitzean: bai kideentzako txangoak Bizkaiko paraje ederreta-

ra antolatzen (Butroiko gaztelua zen igande-pasan aukeratuenetakoa)

baita benetako karreren eraketan, ogerleko batzuk irabazteko beha-

rretan ziren mutiko umilagoentzat. Orduko kaminoen saretxoa apro-

betxatuta, oso klasiko bihurtuko zen urteetan Bilbo-Unbe-Plentzia-

Mungia-Morga-Zornotza-Erletxeta-Txorierri-Enekuri-Deustu-Bilbo

ibilbidea, irteera eta helmuga udaletxe parean. Beste lasterketa batzuk

ere baziren, antolatzaileen jatorria eta botere soziala argi uzten zute-

nak: Bilbo-Plentzia-Bilbo, Bilbo-Urduliz-Bilbo, Bilbo-Larrabetzu-
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bereziki– lasterketarako elementurik onenak, sufrituenak, indartsuenak.

Vicente Blanco –bitan Espainiako txapeldun– eta Lo renzo Oca hasiera-

ko idoloen aroa amaituta (1), lasterketak herrietako jaien programetara

zabaltzen hasi ziren Bilbozentrismoa motelduz. Gallarta (1908) Muskiz

(1909), Urtuella (1910) eta Areeta (1911) izan ziren aitzindariak. Osatzen

doan lasterketen maparen oinarrian herriko figuratxoa dago gehienetan,

eta inguruan osatzen zaion zale amorratuen taldea. Hala ere, antolatzai-

leak, epaileak eta aholkulariak beti dira hiriburuko kapeladun ilustreak.

Eurei esker egiten dira karrerak, eurek babesten dituzte herriko mutil

abenturazaleak, eurek dute ikuskizun berriaren giltza.    

Identitate kolektiboen nondik norakoak argi ikusten dira txapel-

keten eremuetan; probintzia bakoitzeko tituluaz gain, hasieratik

(1907) ikus daiteke Campeonato Vasco-navarro izeneko karrera. Urte-
roko txapelketa hau euskal mendebaldeko txirrindularien arteko

gorengo lasterketa bihurtu zen; urte gutxira, gurean txirrindulari-

tzak hartu zuen abiadaren lekuko, Vuelta a Vascongadas y Navarra
(1913) ezagutu zuen orduko zale mordoak, penintsulako onenen

artean lau etapatan lehiatua. 

Egun bateko lasterketetan 75-100 pta. inguru eramaten zuen ira-

bazleak, txapelketetan 150-200 eta egunetako itzulietan beste horren-

beste edo gehiago. Lehenago aipatutako Espainiako txapeldun Amu-

nategiri 500 pta. eman zizkioten Bilboko udaletxe aurreko helmugan.

Halandaze, ez zen harritzekoa bizikleteroen abenturek gazte askoren

artean izan zuten ekarria; kaminoak zuloz beteak bai, baina orduko

lan baldintzak bai baserrian bai itsasoan eta meatzetan oso gogorrak

ziren soldata eskas baten truke. Mutil asko animatu ziren proba egi-

ten eta euskararen herrian ere hasi ziren bai lasterketak antolatzen bai

bertako karreristen izenak egunkarietako kroniketan argitaratzen.

Baina Lehen Mundu Gerrak guztiz ahuldu zuen merkatua eta jardue-

ra guztiek izan zuten beheraldi nabaria.

Gerraren bukaerak ekarri zuen armen industriaren murrizketaren

ondorioz krisia bai baina hara non aldi berean aupada handia izan zen

Eibar bezalako herri batentzat, non armaginak jaun eta jabe ziren

eguneroko fakturazioan. Tailerrak beste produktu batzuk egiteko
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Zertara dator hau guztia? Zer ikusia du gure hizkuntzaren nondik

norakoan? Handia, nire ustez. Imajinatzen duzu bilbotar modernoen

koadrila Bizkaian zehar barruko turismoa egiten euren ibilgailu berrie-

tan, kirolerako propio jantzita, kotxe ugariz lagunduta herrietatik desfi-

latzen? Inbidia, miresmena, horixe imajinatzen dut nik. Bizikletaz eta

bizikleten bitartez antolatutako konkistatxoa, jarraitu beharreko moda

bizkaitarrei markatzen. Eta gizon eredu berria erdalduna da; lan gutxia-

go eginda diru gehiago altxatzen ei duena; señoritoak eta senoritak. 

Balantzaren beste aldean, euskerak Bilbon duen presentziarik

publikoena neskameak eta plazara doazen bendejako baserritarrak

dira. Truke linguistiko orekaturik ez, alde handiegia dago batzuk eta

besteek gizartean duten pisuan. Nork erakartzen du gehiago? Nork

agintzen du gehiago? Garbi dago.

Kontua ez da lexikoa, joskera edo mailegua, ez; askoz sakonagoa

da, jokoan da euskaldunek duten hizkuntzarekiko atxikimendua;

euren euskerari baino askoz balio handiagoa emango diote bilbota-

rrek dakartenari.

Administrazio publikoa eta eliza -katolikoa, jakina- tresna oso era-

ginkorrak izan ziren euskaldunak etxean bertan erdalduntzeko, baita

industria handiak herri txikietatik hiri ingurura sortu zuen mugimen-

dua ere; inork ez du hori zalantzan jartzen. Baina kirol berrien anto-

lamenduak eta zabalkundeak -zinearen kasuan, berdin antzera- egun-

doko eragin linguistikoa izan zuen hiriburuko hizkuntza nagusiaren

alde. Are gehiago, kontuan hartzen badugu osagai afektiboak norbe-

raren koordenadetan duen oinarrizko pisua, karreristen tropeleko

gorabeherek edo futbol ekipo batekoek askoz pasio eta grina handia-

goa sortzen dute administrazio eta eliza guztiek batera baino -a ze

gutxi aldatu diren gauzak!-. Arlo honek, hizkuntzen arteko hierarkia-

ren planifikazioari begira pentsatua ez bada ere, funtsezko indarra du

euskararen etorkizunean. Kontua ez da erabakitzen euskara momen-

tu jakin batean zenbatek egiten duten neurtuta, baizik eta nork egiten

duen aztertuta; datu horrek markatuko du geroko norabidea.

Karreristen kalentura oso epe laburrean zabaldu zen herrietara. Nor-

mala guztiz, kirol berriak Bizkaian zehar topatu zituelako –eta ez Bilbon
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beste horrenbeste La Gazzetta dello Sport berripaperaren larrosarekin;
eta geuk inori plagiatu barik, Bilboko azula, horixe zelako Excelsior
berriko tipografiaren kolorea jai egunetan.

Nabaria zen, beste aldetik, kirol egunkariaren pentsamolde nazio-

nalista eta Itzuliaren ibilbidea horren keinu ezin argigarriagoa dugu:

Bilbo-Gasteiz-Iruña-Donibane Garazi-Maule-Baiona-Donostia-Bil -

bo, guztira 627 kilometro hiru etapatan. Aldez aurretik jakinda Euro-

patik etorritako txirrindulariek askoz maila handiagoa zutela Espainia

aldekoek baino, sailkapen berezia asmatu zuten penintsularrentzat eta

1.000 pta. joan ziren eurotako onenaren poltsikora.

Arrakasta itzela izan zen, gure errepideetan inoiz ibilitako ikuskizu-

nik distiratsuena, adin guztietako milaka ikusle txaloak jotzen ibilbide

osoan, kanpotik etorritako kazetariei harro erakutsi zieten “euskal kalei-
doskopio zoragarria” -horrela aurkeztu zuten antolatzaileek ibilbidea- eta
benetako helburua bete egin zen: lehen Euskal Herriko Itzuliaren bez-

peretan eta bitartean asko igo zen Excelsior egunkariaren salmenta.
Azken etaparen bukaeran, Bilbon edo Getxo-Areetako Ibaiondoko pis-

tan izaten zen, hamar mila ikusletik gora sarrera ordainduta eta laster-

ketaren berri zuzena etengabe belodromoko megafoniatik (3).

Horrela zazpi urtez segidan, ediziotik ediziora ikusmin handiagoa,

Tourreko onenak etxe aurretik pasatzen, sinestezina baina ez miraria;

ezinbesteko baldintzak eta interesak aldi berean atera ziren errepide-

ra. Euskaldunok pozarren gure lasterketa nagusiaz eta beronen oihar-

tzunak egutegi sendo eta geografikoki orekatua osatu zuen. Euskal

denboraldia hiriburuetako lasterketak gehi herri batzuetako karrera

betegarriak baino askoz gehiago zen.

Asko aldatu zen hobera gure ziklismoa urte gutxitan, heldutasun

ezaugarri ugari igartzen zaio maila guztietan. Elkarte, txirrindulari eta

karrera asko sortu dira herrietan; itzuli handia errematea izan da eta

horri esker zentimetro asko irabazi dituzte gure bizikletek hedabidee-

tan, baina hizkuntzari dagokionez gauzak berdintsu doaz. Biderkatu

egin da egunkarien salmenta eta horixe da orain hizkuntzen arteko

lehiarako zelaia. Berripaper guztiak hiriburuan kokatuta daude -Bil-
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egokitu behar eta ordura arte eskopetak milaka irteten ziren lantegi

berberetatik bizikletak ateratzen hasi ziren, tutua zutelako produktu

biek oinarri. Eta asmatu egin zuten.

Gernikan ere badira gaztetxoentzako lasterketak (1916), Izarra edo
Maloste elkarteek antolatuta; Galdakaon urte berekoa da lehenengo
lasterketa federatuentzat, Gatikan 1917an.   Giro industrialetik nahi-

koa aparte oraindino, Bizkaiko euskararen geografian nukleo batzuk

hasiak ziren sailkapenetan sartzen. Muxika ingurukoa aipagarriena.

Bertakoak ziren urteetan Bizkaiko ziklismoa menperatu zuten gazte

bi: Cesareo Sarduy eta Segundo Barruetabeña; eta eurekin batera gaz-

tetxo bat, Valentin Enbeitia idazten zuten sailkapenetan, lasterketa

batzuk egin ostean bernetako mina baztertu eta, baserriko lanak egin-

da, bizitza plazaz plazako itzuli luzeari dedikatu ziona (2).

Euskal kaleidoskopioa

Eta urrezko urteak  etorri ziren, ez ustekabean baina. Euskal egu-

tegiko gaurko lasterketa beteranoei begirada botaz gero, garbi ikusten

da 20ko hamarraldian hasi zirela guztiak. Osagai askoren batuketa

gertatu zen aldi berean: baziren antolatzaile talde sendoak, txirrindu-

lari gazteak, zale piloa, bizikleten salmenta gora, babesleak gertu eta

hara non 1924ko martxoan Bilbon sortu zuten penintsulako lehen

kirol-egunerokoa: Excelsior. Azken hau izan zen aldeko baldintza guz-
tiak batu eta txingarra piztu zuena.

Aldeko haize guztien kriseilu bihurtu zen argitalpen berria eta

1924an bertan, abuztuaren hasieran Bilboko jaien atarian, Euskal

Herriko Itzulia antolatu zuten munduko lasterketarik gorenen estilo-

ra. Ez da neure afizio sutsuak asmatutako panegiriko ustela, irakurle

maitea. Aste pare bat arinago Tourrean ibilitako izar batzuk ekarri

zituzten, Pelissier anaiak adibidez, euren ekipo Automoto bizikleta

marka oso interesatuta zegoelako penintsulako merkatuan. Francis

Pelissier irabazleak 2.000 pta. eraman zuen eta liderraren maillot azul

iluna. Frantziako Tourrean onenaren kolorea horia zen, kolore bere-

koa zelako L’Auto egunkari antolatzailearen papera; Italiako Giroan
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zi zuen bertako lehenengoa (1928) Tourretik sasoi betean zetozen

erraldoi haien kontra. Gaur ez bezala, oso zaila zen Behobiatik gora-

ko lasterketetan parte hartzea; Ricardok hainbat lora txorta lortu

zuen Iparraldeko zein Landetako podioetan eta munduko txapelketa

bitan lehen hamarren artean sartu zuen bere dortsala.

Ordizian kokatu zen Montero, bertan bizikleta denda jarri eta

eskualde guztiko izarra bihurtuta hasieratik eta 1974an hil zen arte,

erreferentea gaur esaten den moduan; guztiz normala, bere egundoko

palmaresean bost garaipen zituelako Ordiziako gure lasterketa zaha-

rrenean. Geroago Perurena edo Marino izan diren neurriko idoloa,

baina Ordizia guztiz euskaldun batean Montero erdalduna. Bere anaia

Lucianorekin -bera bezain txirrindulari ona eta erdalduna- herriko

crème osatzen zuten, crème herrikoia. Orduan inork ez zeukan sozio-

linguistika ogibide, ez zen inkestarik betetzen, oso gutxiren buruan

zegoen euskara etxeko sutetik kanpoko ereduetan defendatzeko beha-

rra. Eta euskaraz jarduten zuen gizarte batean, Gipuzkoako Goiherri

eskualdean, gehien jainkotzen diren hitzak eta ekintzak euskaraz ez

zekiten bi anaiarenak ziren, jendartean sortzen zuten zirrara eta iden-

tifikazioari esker. Nork eskua altxatu holako idoloen bidetik sortuta-

ko galera linguistikoa aitatzeko? Zelan gogoratu holakoetan hizkun-

tzaren prestigioak duen erabateko garrantzia? Berriro kontu bera:

zenbatek baino erabakigarriagoa da nork egiten duen.

Enkarterriko iturria

Eta azkenean zerua ukitu genuen, Tourrean goia jo. Gordexolan

jaio baina umetatik Sodupeko seme, Federico Ezquerrak (1909) era-

kutsi zigun ziklismoan toponimiak duen garrantzia. Ezagunak geni-

tuen karreristen batailei esker Sollube, Urkiola edo Urduña moduko

mendateak. Baina 1934an enkartatuak sonoritate beteko izena ekarri

zuen euskaldunon belarrietara: Ga-li-bier. Bere lehenengo Tourra

izan arren kementsu eta ausart jo zuen erasoa; indarrak erre eta gor -

de, gorde eta erre. Azkenean bera izan zen lehenengoa goiko pankar-

tatik pasatzen eta gainera mendate beldurgarria igotzen ordura arte-
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bon zortzi 1927an- eta erdigunetik idazten dute, erdaraz jakina. Badi-

ra euskarazko printza batzuk, oso gutxi eta gai topikoei lotuegiak.

Gure kaleidoskopioa paisaiaren kromatismo zoragarriaren sinonimoa

da, eta gastronomiarena; ez hizkuntzari lotua. Bitartean, kronika eder

elebakarrak alfabetatze tresna nagusi bihurtu dira kirol zaleen masa-

rako. Helburua ahalik eta ale gehien saltzea da eta bezero posible

gehienak bizi diren guneetan erdara da nagusi.

Lehenengo txapelduna

Ikustekoa da Excelsior bezalako egunkari batek zer nolako orekan
aurkezten zituen garai hartan modan ziren kirolak, oraindik futbola-

ren diktadura etorri barik, bai pilotaz edo boxeoaz zein bizikletaz,

atletismoaz eta igeriketaz berdintasunezko trataeran, bakoitzaren

egutegi propioen arabera. Pil-pilean dago kirol ikuskizun sozialaren

zabalkundea, egunetik egunera zale berriak irabazten, kioskoaren

eskaintza elizako latina eta udaletxeko gaztelera baino askoz ulerga-

rriagoa da. Eta zoramen kolektibo honetan azaldu zitzaigun gure

lehen figura benetakoa. Avilako Gemuño herri txikian jaioa, gaur be

berrehun biztanle eskas dituen udalerria, mila eta ehun metrotik

gorako altueran harritzekoa ez dena.

Ricardo Montero Hernández umeak ez zuen bizimodu errazik eza-

gutu; urte gutxirekin aita Donibane Garazi ingurura lanera eta familia

guztia hara. Gaitz erdi! etxetik urrundu beharrak harremanetan jarri

zuen Ricardo Frantzia aldeko ziklismo askoz aurreratuagoarekin eta

hango ohiturak eraman zituen aldean Irunera, adinak eta nazionalita-

teak behartuta soldadu-lanak egitera kuartelera deitu zutenean. Zorio-

neko 1924 urte giltzarria zen eta mugako urian topatu zuen Ricardok

txirrindulari batek behar duena: elkartea, Real Unión kasu honetan.

Laster erakutsi zuen bere indarra eta gaitasuna terreno guztietan;

irteeran egonez gero bera zen faborito. Espainia aldeko egutegian

hamaika garaipen, bakarrik alde egina edo esprintean, txapelketetan,

itzulietan zein erlojupekoetan; gure Itzuli handian bitan izan zen

lehen penintsularra (1925 eta 1927) eta bera izan zen etapa bat iraba-
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Lau puntu kardinalak

Lerro batzuk gorago aipatu ditugun igoeren jainkotzeak adar ugari

kimatu zituen gure inguruan. Urkiolan (1931) hasi zen gorako letania,

Bilboko Santo Domingo (1933) etorri zen gero; Arantzazuk (1935) hartu

zituen -oraindik Errepublika bizirik- bizikletaren erromesak eta azkenik

historikoena izan zen Arrate (1941) bihurtu zuten karreristen santutegia.

Egia esanda, egun pasarako oso plan ona eskaintzen zuen formulak, biz-

tanleria ugariko nukleoetatik hurbil -kontuan hartzen badugu kotxerik

inor gutxik eta motorra luxua zen garaian gaudela-, jai egunez ibilbide

motza baina trinkoa, ikuskizun segurua non minutu gutxitan dena eman

behar zuten karreristek abiada betean. Beroketa handirik gabeko igoera

hauetan bat-bateko pedalkada biziko txirrindulariak nagusitzen ziren

diesel motorrekoen gainetik. Lau igoerak bihurtu ziren klasiko zale ez

zirenentzat ere, bakoitza bere eremu geografiko zabalean.

Kamino bazterrak jendez gainezka goraino, karreristak bere kate-

goria gorantz frogatu behar zuelako ustea zabaldua zen. Holako las-

terketetan etorri zitzaigun izartxo berria, Mancisidor Basauri-Bide-

bietako harakina; estilo horretako hainbat garaipen lortu eta meteori-

to baten moduan desagertu zen, lasterketa luzeagoen sailkapenei

bizkarra emanda eta, azken batean, benetako ziklismoaren liburuan

bere izena idatzi gabe. Igoerak, oso ikuskizun polita baina bizikletan

gora egiteko ez hain eskola ona.     

Ibilbideen malezia

Gure errepideetako zuloak biderkatu egin ziren trangoz eta odolez

hiru urte amaibakotan. Ez zen bizikletarako aroa, ez udan ez neguan.

Eta sartu ziren besteak, garaileak, militarrak eta euren lagunak, eta

gerra luzatu zuten gura beste etapaz.

Atoan erreparatu zioten agintari frankistek kirol ikuskizunen balio
anestesikoari eta pedagogikoari. Gerra osteko gordintasun orotarikoa
estaltzeko lanean ez zuten minuturik galdu. Ondo zekiten euskal
zaleen artean bizikletak ekarri handia zuela eta inguru honetan Hierro
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ko denborarik onena ezarri zuen, marka. Hura zaratotsa eta alaban-

tzak! Hemengo egunkarietan tituluak kabitu ezinik.

Aldats behera aldeari ezin eutsi eta etapa irabazi ez, baina eginda-

koarekin denok pozarren. Monterok 32 urte eta bagenuen idolo

berria, bizkaitarra gainera. Hantxe hasi ei zen Bidasoatik honako eus-

kaldunon ziklismo kulturan hain sustraitua dugun igotzaileenganako

miresmen larregizko hori, espainiar zaleen katalogoan ere oso sakon

txertatuta dagoena, lasterketa klasikoen eta esprintean erabakitzen

direnen edertasunaren kaltetan. Orografiaren eragina akaso. 

Hurrengo urtean dena espero zen Federen aldetik baina zoritxa-

rreko marka iruntsi behar izan genuen bizkaitarrok. Galibier erral-

doitik oso hurbil, Lautaret mendatean behera Sopuertako Paquillo

Cepeda jausi eta egun gutxira hil zen, Tourreko lehen istripu morta-

la. Enkarterria doluz oraingoan. Ezquerrak baina, arantza kendu zion

gure ziklismoaren historiari hurrengo urtean etapa irabazi zuenean;

oraingoan hemen, ostera, oihartzun mingotsa. Sodupekoak oso egun

madarikatua aukeratu zuen garaipen handirako: 1936ko uztailaren

19a, domeka. Handik aurrerakoak bizikleta usain gutxi. 

Enkarterriko figurak, espero daitekeenez, ez zekien euskaraz. Baina

euskalduna izan balitz ere berdin antzera; gure herri askotan txirrindu-

lari elkarteak, karreristak eta lasterketa inportanteak izan arren, zale

artaldearen mantenua egunkariek gobernatzen zutelako, hiriburuan

idazten ziren erdarazko kronika eta entrebista hunkigarriak bazka.

Gure Itzulia ez zen ospatu 1931-1934 bitartean. Errepublikak eka-

rritako aldaketa sakonerako proposamena -Estatutuaren eztabaida

barru- izan zen arrazoi nagusia; Excelsius (4) antolatzaileak erabaki
zuen ardura eta erantzukizun handiko aroa zela, indarrik eta adorerik

handiena eskatzen zuen ahalegin politikoaren ordua Itzuliaren anto-

lamenduaren kaltetan. Halako aldea gaurko kirol argitalpenek erreali-

tateaz ahazteko betetzen duten estalki zereginarekin konparatuta!

Garai hartako azken edizioak (1935) aurrekoen kalitatearen bidetik

jarraitu zuen, oraindik bizarra egiten ez zuen Gino Bartali 21 urteko

mutiko italiarra irabazle (5).
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Itzuli bien eredu geografiko hain diferenteak guztiz adierazgarriak

dira, gerrak ekarritako ondorioen adibide bikaina. Geografia huma-

noan ere txarrerako aldaketa nabarmena; honela zioen itzuli berriaren

arautegiak laugarren atalean: “Hierro se reserva el derecho de admitir a los
corredores que, por su aspecto enfermizo o por sus antecedentes, pudieran ser un
peligro para la organización”. Amen.

Honi gehitzen badiogu irteeretan doluzko minutu isilaren ordez agin-

tari lokalen baten arengatxoa jasan eta Españaunagrandeylibre oihu egin
behar zutela karreristek eskumako besoa altxatua, osatua dugu koadroa.

Partaideen eta antolamenduaren aldetik Euskal Herrikoarekin kon-

paratuta, kolorerik ez; inguru hurbilekoen arteko lehia baina Ezquerra,

Trueba edo Cañardo ez ziren lehengoak; elikadura eskasa, barruko tris-

tura, oroimena, dena zuten kontra eta ez ziren berriro izan lehengo

kirolari indartsuak. Edizioren batera Hitlerren Alemaniak zelan-halan-

go taldetxoa bidali zuen eta hortxe amaitu zen Europakoen bisita.

Euskara, deabruen hizkuntza, debekatuta eta oso zigortuta zegoen

garaian gaude. Hemengo gerrari (1936-1939) Bigarren Mundukoa

(1939-1945) gehitu zitzaion eta erraz ulertzen da munduko –Europa-

ko– ziklismoan ez zela ia ezer mugitu tarte horretan. Espainia aldean

zegoen egoera penagarriari are pena handiagoa ekarri zion urte luzee-

tako isolamenduak, Bigarren Mundu Gerrako irabazleak –ofizialki

behintzat– Francoren etsaiak zirelako, diktadorearen lagunen etsaiak.

Otxandioko morroskoa             

Gerra amaituta Europa aldean bizkor hasi ziren tiroen aurreko

erritmoa berreskuratzen, garaileek eta galtzaileek berriro jarri zuten

martxan goi mailako egutegia. Zaleak lasterketa gose ziren eta gustu-

ra bete zituzten berriro kamino bazter luzeak. Lehengora bueltatzeko

nahikoa izan zen denboraldi bakarra.

Irunetik behera, berriz, tropeltxo indargea nazioarteko isolamendua-

ren biktima zen. Espainiako Vuelta hasi berriak (1935) ez zuen lortzen

prestigioak eskatzen duen oinarrizko diru kopurua eta antolamendu

maila. Urte batean egin, bestean ez. Holan ulertu behar dugu euskaldun
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arrastiko egunkari eurek sortu berria –1937ko uztailaren 5ean, El
Liberal debekatuaren azpiegitura konfiskatuan egina– izan zen tresna
nagusia. Berrikari honekin ordezkatu nahi izan zuten kolpistek EAJri
zarratutako Excelsius eta La Tarde (6). Egunkari berriaren lehen orrial-
dean nabarmen ikusten zen buztarri-gezien ikurra eta Diario de Falan-
ge Española y las J.O.N.S. (7) erakundeen jabegoa.

Topera hasi ziren 1938an bertan. Batetik Santo Domingoko Igoera,
ezer aldatu izan ez balitz bezala. Beste proba batzuen artean, nomen-
klatura aldetik deigarrienak Bilbon hasi eta amaitutako lasterketa bi:
Cinturón de Bilbao eta GP Liberación. Lehenengo kasuan Errepublikaren
aldekoek Bilbo defendatzeko eraiki zuten lerro beretik (Cinturón de Hie-
rro ezaguna) egin zuten ibilbidea txirrindulariek. Bigarrenean, Bizkaiko
zirkuitu klasikoa ekainaren 19an, egun horretantxe sartu zirelako urte-
bete arinago frankistak Bilbora burdinazko hesia airez gaindituta. Jai
handia antolatu zuten eta luzaroan berdin egin zuten, soldaduen desfi-
le eta guzti. GP Liberación izeneko lasterketa herri askotan antolatu
zuten, nork bere egunean, ez horrenbeste elkarte antolatzaileak Fran-
koren aldekoak zirelako baizik eta karrera egun horretan eginda erraz-
tasun guztiak izango zituztelako baimenetan eta dirutan. 

Izendegi berriak argi adierazi behar zuen bertoko agintariak nor-
tzuk ziren, oraindik gerraren amaiera eta irabazle-galtzaile paperak
erabaki barik, eta herritarrek guztiz ahaztu behar zutela 1936ko uztai-
laren 18ren aurretiko guztia, hizkuntza barru. Iragana, oraina eta
etorkizuna Francoren arabera ulertu beharra, ez zegoen beste biderik.

Ordura arteko gure ziklismoan erdara nagusi izateaz gain, bide
berriak zabalduak zizkion bizikletak gaztelaniari euskaraz bizi ziren
hainbat nukleotan, taket linguistikoa. Baina egoera politiko-militar
berriak berbetaren sustraiko aldaketa inposatu zuen, bokal eta kon-
tsonanteen tropelak adierazten ohi dituen edukietan erabateko iraul-
keta traumatikoa. Honen frogarik argiena 1939an etorri zen. Lau hai-
zeetara iragarrita, zaleen nostalgiak itxaroten zuen itzulia antolatu
zuen Hierrok. Izena, Circuito del Norte. Ibilbidea, Bilbao-Santander-
Burgos-Logroño-Vitoria-Pamplona-San Sebastián-Bilbao zazpi eta-
patan abuztu klasikoan. Itsuenak ere ikusi zuen ahalegin hura gerra
aurreko Euskal Herriko Itzuliarekin lehiatzera zetorrela, estaltzera.
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ospetsuan 2013an erabiltzen dutena-, eta espainierak lehenaren alde

egin zuen; guk, zelan ez, Mendiko Saria. Bigarrena aldats gora ondo
dabilen karrerista izendatzeko aprobetxatu zuten Espainia aldeko

kazetariek: escalador. Euskaldunon osmosiak eskalatzaile eraman du
hedabideetara gehienetan, igotzaile askoz gutxiago. 

Bizikletaren inguruko terminologia Frantziatik hedatzen ari

zenean hurbilen zeuden euskaldunak ekialdekoak izanik, zergatik ez

ziren euren berbak zabaldu gainerakoon artean? Ez zen horrelakorik

gertatu Bidasoak nahi eta uste baino muga handiagoa markatzen zue-

lako eta duelako, baita euskararen barruan ere; literaturan, klasikoe-

kin beste horrenbeste gertatua zen askoz lehenago. Euskaldun euska-

rak egiten gaituela baino, norberaren euskarak egiten gaituela esan

beharko genuke. Mendiko Saria ez dute iparraldekoek esaten, bai bortu,
zut, lepo, patar eta antzerakoak. Baina hauetako bat bera ez da euskal
hedabide nagusietan txertatu (11).

Sormen kontu honetan berriro ikusten da, garden gainera, arazoa

ez dela hizkuntzak termino berriak sortu eta egokitzeko berez duen

gaitasuna, baizik eta hizkuntza hori beste baten menpe izatearen

garrantzia; euskal hiztunek, azken batean, euren berbetaren homolo-

gazioa espainieran topatzea. Arazoa soziala da eta mentala, ez lin-

guistikoa. Honen adibide gorenetakoa etapa reina dugu zale euskaldu-
nok, guretzat etapa erregina, monarkiarekin baino mendate ugari gogo-
rrekin zerikusia duela denok dakigun arren. Artez espainieratik

hartua. Edo clasif fication-clasificación-sailkapena, alboko hiztunek horre-
la egiten dute eta, hurrenkera posiblea guztiz baztertuta. Eskerrak kal-
korako joera ez dugula guztizkoa izan, oraindik mendiko erregerik ez
dut, nik behintzat, inon irakurri rey de la montaña adierazteko. 

Harantzago joanda, garraioaren historian lehenago eta aisialdiaren

eremuan gaur egun hain hurbilekoa dugun bizikleta modu familia-

rrean izendatzeko modurik ez dugu sortu ez zabaldu euskaldunok

gure artean. Frantsesek reigne erabiltzen dute edo petite reigne, espai-
niar batzuek burra; seguru gutariko batzuek asmatu egiten dituztela
antzerakoak euskaraz baina zabalkunderik ez; bizikleta edo txirrindua,
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baten lehen garaipena: Dalmacio Langaricak (1919) goitik behera men-

deratu zuen 1946ko Vuelta maillot zuriz jantzita (8). Dalmaciok izen
handia zuen ordurako euskaldunon artean, Bilbon irabazia zeukan

Espainiako Mendiko txapelketa aurreko urteetan (1945 eta 1946, bietan

Sollube giltzarri) eta inguruko egutegi guztiaren palmaresean txertatua

zuen bere izena, baina mugaz gaindiko lasterketen usainik ez.

Ziklismoaren gurpilera igo den belaunaldi berriak -batzuk dortsa-

la jarritako gazteak, gehienak egunkari irakurleak- espainieraz hartu

du kirol honen berri ez baita beste hizkuntzarik publikoki erabil dai-

tekeenik. Tartean, perla politak leitu daitezke egunkarietan (9). 

Bilbok antolamendu kontuetan zeukan prestigioa ez da daborduko

hain esklusiboa eta Durangokoek hartu zuten Espainiako Mendiko

txapelketa 1953 eta 1954an. Ez dugu horregatik ziklismoaren min-

tzaira euskaldunago entzungo, ez bada ikusle batzuen arteko solasal-

dietan, ikuskizunaren berri ematen dutenak betikoak direlako, paradi-

suko kristau-eraz idazten dutenak. Hori bai, Durangoko txapelketek

demostratu zuten Sollube beste zela Urkiola onenen arteko lehia era-

bakitzeko orduan, eta Langaricak bazuela garantiazko erreleboa:

Jesus Loroño, 1954ko Mendiko txapelduna. 

Mendiko txapelduna, bai. Zelan izendatu ezpabere Campeonato de
España de Montaña lasterketaren irabazlea? Hiztegietan begiratuz gero,
Mendia dugu Montaña adierazteko zabalduena euskaldunon artean, eta
hizkuntzak bizirauteko ezinbestekoa duen ekonomia irizpidea aplika-

tuta Mendiko txapelketa atera zaigu. Azken batean berbera konben-

tzionalak dira, bizikletaz ibiltzeko orduan euskarak ere beste hizkun-

tzek duten gaitasun bera duela frogatzen dutenak. 

Baina terminoak sortzeko mekanismoari dagokionez espainiera

dugu iturri bakarra, beste arlo askotan bezala. Euskal Herriko biztan-

leen artean hizkuntzarik erabiliena da. Eta espainierak neurri handi

baten frantsesetik edan du, Frantzia inguruan egosten zirelako ziklis-

mo kontuak terminoak Espainiartu ziren garaian (10). Mendiaren
kasu honetan frantsesak bazituen adiera bi: Grand Prix de la Montagne
batetik, baina baita Classification des Grimpeurs -L’Equipe egunkari
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macioren erretiroarekin. Etorkizunak, baina, laster ipini zizkigun biak
dantzan berriro. 

Idoloen ezaugarria izaten da ezizen biribil baten bataioa eta ordu-
ko prentsak, futbolaren eraginez edo, El León de Larrabezúa ebatzi
zion Loroñori. Frantziatik bueltan egin zioten entrebista mordoan,
ahoz zein idatziz, Jesusek behin eta berriro errepikatzen zituen Vuel-
ta a Francia edo domestique bezalako kontzeptuak. Euskarak oso zail
zuen haiek guztiak bereganatzeko. Etorriko ziren garai hobeak.        

Gure bizikletak Larrabetzukoaren inguruan ibili ziren osteko
urteetan, punturik gorena 1957an izan zen. Zoramen kolektiboak gai-
nezka egin zuen, pozaldiak eztanda eta egoera sozio-politiko-ekono-
mikoaren itolarrian paradisutxoa ezagutu zuten euskaldun askok.
Jesus Loroñok Espainiako itzulia irabazi zuen; garaipen historikoa,
hamaika urte lehenago Langaricak lortutakoak baino askoz eragin
handiagoa izan zuena. Aztertu dezagun modu laburrean.

Batetik, hilzorian zegoen lasterketa espainiarra –1950etik 1954ra
bitartean ez zen lehiatu– Bilbon berpiztua zuten El Correo Español
antolatzaile eta Firestone babesle 1955etik. Lasterkari onak ekarri,
zabalkunde lan sakona egin eta inoizko jendetzarik handienak erantzun
zuen kamino bazterretik, Euskal Herriko etapetan batez ere. Alde
honetatik, Loroñoren garaipena oso momentu onean gertatu zen.

Bestetik, antolamenduak asko bilbotartu zuen itzulia, bertotik
irten lehenengo etapa eta bertara heldu azkena, Bilbao-Bilbao, Larra-
betzuko lehoiarentzat ibilaldi triunfala izan zena hona heldu orduko
garaipena guztiz erabakita zeukalako. Bizkai guztiak ikusi zuen Jesu-
sen maillot horia, baita eskuak lehertu arte txalotu ere etxe aurretik
pasatzean. Loroñok bere saltsan lortu zuen garaipenik sonatuena.

Eta azkenik, Bahamontes xelebrearen kontra. Biak ziren Espainia-
ko selekzioaren basoilarrak eta ekipoa banatua zuten bando bitan.
Tortosa bidean ihesaldian sartu eta kide batzuen laguntzaz hogei
minututik gora atera zion Loroñok Bahamontes ekipo kide eta ordu-
ra arteko liderrari. Tirabira asko zuzendariarekin baina Jesusek eutsi
egin zion sailkapen nagusiko lehen postuari Bilboko azken marrarai-
no. Hemengo askok kiroletik askoz harantzagoko bataila ikusi zuten
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horixe gure kezka linguistiko handiak sortu dituen bando bien ban-

derak. Ziklismo zale euskaldunok alde honetatik ez gara, ez, hiztunen

munduan tropelburukoak. 

Baina horixe gertatzen zaie hizkuntza gehienei, antza, eta frantse-

sak izan du tubularren mundu honetan sormenerako nagusitasuna eta

giltza, urteekin eta hizkuntzen arteko hierarkia aldakorraren ondorioz

galtzen joan zaiona; hexagonoan oso ondo bereizten dute cycle eta vélo
hitzen artean, lehena bizikleta da besterik gabe; bigarrena karreriste-
na, bicicleta de carreras edo karreretako bizikleta. Iparraldean pirripita
edo brixta, baterako zein besterako.

Idolo berria

Gauzak ez dira bat-batean eta mirariz gertatzen ziklismoaren mun-

duan. Bakardadean emandako pedalkada asko, gaitasuna eta osasunean

suertea behar dira aldi berean gorantza egiteko. Halanda guzti, hori

guztia ez da nahikoa izaten garaipen distiratsuak lortzeko. Eta euskal-

dunok izar berriaren suertea izan genuen, ziklismo atzeratu baten par-

taide izan arren itzulirik handieneko podioa zapaldu zuena: Jesus

Loroño Arteaga (1926), Larrabetzu-Goikolexeako semea.

Egundoko poza eman zigun 1953ko uztailaren 13an. Frantziako

Itzulia Pirinioetan egindako lehenengo kilometroetan jazo zen berri

ona. Etaparik motzenean Loroñok aurrera jo eta bakarrik heldu zen

helmugara sei minutuko aldeaz. Gizarte oso autoritario eta zarratuan

bizi ziren euskaldunei holako argitasuna etorri zitzaien ustebakoan.

Gure gizarteak, eta ez bakarrik kirolzaleek, behar zuen idoloaren opa-

ria Cauteretseko zerutik etorri zen artez Bizkai aldera. Egun batzuk

geroago, Loroño aldareetara igo genuen hango eta hemengo euskaldu-

nok Pariseko azken podiora igo zenean Mendiko Sariaren lora txorta

hartzera. Bide batez, Iberia aldeko prentsak berehala topatu zion azal-

pen zientifikoa arrakastari: espainiar txirrindulariek berezkoa zuten

aldats gorako doea. Ezquerraren garaipenetik hamazazpi urtera. 

Tour hartan Espainiako ekipoko (1953) beste euskalduna Langari-

ca zen, 34 urte egiteko. Gure bihotzak ez ziren umezurtz geratu Dal-
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Gure bihotzeko itzulia

Garai zail eta gogor haietan, non euskal usaina zeraman guztiak

zeukan deabruaren marka, Eibarrekoak ausartu ziren itzuli bat anto-

latzen, antolamendu onari eta erabaki zuten sinbologiari esker urte

luzez gure afizioaren elikagaia izan zena. 

Euskal Herrian ziklismoari historikoki txertatutako herririk bada-

go, Eibar da ezelango zalantza barik. Gauden garaian inguru honetan

profesionalentzako ezer gutxi eta 1952 aukeratu zuten palmares poto-

loa izan zuen itzulia lehenengoz antolatzeko: Bicicleta Eibarresa, Club
Ciclista Eibarres elkartearen 25. urtemuga ospatzeko.

Oso itzuli berezia izenetik hasita. Armaginen monopolioa derri-

gorrez abandonaturik, bizikleta marka inportanteenak zituzten Eiba-

rren; Orbea, BH eta Gac ezagunenak (14). Eta produktuaren zabal-
kunderako asmatu zuten itzulia; hobe esanda, fabriken laguntzari

esker atera zuten aurrera egunetako lasterketa berria. Etapa guztiak

Eibarren hasi eta bukatu; egun baten Donostiara eta buelta, bestean

Bilbora, Gasteiz edo Iruñera. Bazuen dibertimendu berriak aspaldiko

Euskal Herriko Itzuli haren usaina, bai, karabana eta guzti; bizikleta-

ri erraldoia pedalei mantso eragiten, Valet aspiragailuaren sorgina,

kartoizko biserak eta dortsalen zerrenda kamionetako leihotik hegaz

ikusleon eskuetara. Inork zalantzarik bazuen, liderrari maillot azul

iluna jarri zioten lehen egunetik. Ibilbidea eta koloreak bat ere neu-

tro ez ziren garaietako oparia (15). 

Luzea da itzuli hartan plazaratutako euskal figura eta figuratxo

berrien zerrenda, oso luzea urterik urte Eibarresak ziklismoari gehitzen
zion zale kopurua, eta eskertzekoa 1969an egin zuten zubi-lana; urte

hartako itzuliak izen bikoitza eraman zuen, ez alperrik. Saiakera asko-

ren ondoren, Euskal Herriko Itzulia izeneko lasterketa berriro martxan

ikusi genuen Eibarresaren eskutik. Okasiorako Anquetil ekarri zuten
eta normandiarrak, beti bezain adeitsu, itzulia irabazi, ohi zuenez etapa

garaipen partzialei entzungor eginda. Hura izan zen monsieur montre ga -
laiaren palmareseko azken karrera inportantea, udagoienean bizikleta

betiko eskegi zuen eta. Gure karrera berpiztuaren ohoretan (16).
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vedette bien artean, eta Garellanoko pista mugikorra Orreagatzat har-
tuta espainiar agintarien porrota irudikatu zuten Bahamontesen biga-
rren postuan, Errolanen kantu epikoan bezala. Kirolaren alderditik
zetorren arnasbide bakarra, aurreko urtean Athletic Kopa zein Liga
txapelduna, eta Loroñoren garaipenak askoz gehiago berotu zuen
euskal hauspoa Bizkai aldean behintzat. 

Honek buelta ekarri zuen 1959. urtean. Langarica Espainiako eki-
poaren arduradun eta zuzendariak benetako taldea eraman nahi zuen
Frantziako Itzulira. Egun gutxi falta zirela, aukeratutako txirrindulariak
Madrilen batu eta guztiek -hamabiak- talde planteamendu bakarraren
alde egiteko eskatu zienean hasi ziren Loroño-Bahamontes iskanbilak
eta garrasiak. Azkenean, Loroño etxera beste fanfarroiarentzat lanik
egingo ez zuelakoan. Euskaldunen arteko benetako zisma eragin zuen
Langaricaren erabakiak, eskuetara heltzeraino. Otxandiokoak mehatxu
serioak jasan zituen eta, azkenean, Dalmaciok bere jakintza erakutsi:
Bahamontesek Frantziako Itzulia irabazi eta Mendiko Saria ere bera-
rentzat; espainiarren lehenengo Tourra, historikoa; Águila de Toledo
titulua eman zioten Espainiako kazetariek txapeldun berriari, Frantzia-
ko hedabideetan L’Aigle du Toledo eran zabaldu zutena (12).                          

Dena dela, bien arteko harremanak ez ei ziren hain txarrak;
Loroñok kitanoa esaten zion baina ez gutxiespen doinuan, Toledo-
koak aldeano euskaldunari. Azken batean, biak bizi ziren bizikletatik
eta bataren zein bestearen purrustadekin kazetariak pozarren, orrial-
de mordoa betetzen zutelako; dueluek beti saldu izan dute asko heda-
bideetan eta kasu honetan berdin. Zale gehiago, ikusle gehiago, eros-
le gehiago, salmenta gehiago. Eta ezin esan, gure artean behintzat,
euskaldunak Loroñoren aldeko eta erdaldunak Bahamontes zale amo-
rratuen sinonimo zirenik; euskaldun gehiago Larrabetzukoaren alde
bai, baina denetik zegoen. Izar bien gerizpeak ez zuen hizkuntza bien
arteko mapa linguistikoa marraztu.

Loroñoren azken helmuga Bilboko San Ignazio auzo eraiki berri-
ko kirol pistan izan zen, 1962ko urrian zoritxarrez edizio bakarra eza-
gutu zuen Baiona-Bilbo klasikoan, marken munduko txapelketarako
puntuagarria (13). Baina gure antolatzaile bikainen ahalegina alperrik
galtzen utzi zuten agintariek. 
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zen bizikleta lehien txingarra ordurako, Javier Elorza karrerista ohi

sendikoaren bidetik seguru asko, eta horixe izan zen euren hiru letra

magiko berriak maillotetan josteko abenturaren arrazoia; asmatu

zuten ala ez, salmentak esango. 

Baldintza ekonomikoak dira funtsezkoenak ziklismoan, bai tropele-

ra salto egin nahi duen babeslearen aldetik baita karreristen aldetik ere;

eta Langaricak koadrila ederra topatu zuen, guztiak bizikleta gainean

norbait izateko afanean bizi ziren gazteak. Normalean belaunalditzat

hamarraldi baten barruan jaiotakoen multzoa hartzen dugu, kirolean

zein literaturan edo lagunartean, historiaren zati bertsua dastatu eta

jasan behar izan dutenak. Bazen, jubeniletatik eta, oso ondo zetorren

karrerista taldea. Herriko jaietako lasterketan tropela ez zen 30etik

pasatuko baina ia denak heltzen ziren helmugara eta euren arteko figu-

ratxoak hasiak ziren orduko egunkarietako titularretara igotzen (17). Ez

zen kasualitatea baina; gerra osteko lehenengo urteetan jaiotako umeen

kulturaren ondorio zuzena dugu tropel gazte bizkorra; miseria gorritik

irteteko ezinbesteko kemena eta etenbako ahaleginaren beharra. Nekea

eta izerdia berezkoak ditu ziklismoak, bizimodu erosoari ezetz biribila.

Eta eskola horretan hezitako jende gaztea material ezin hobea zuen

Langaricak buruan zerabilen asmoa gauzatzeko. Gazte haientzat bizi-

kleta ogibide bihurtzea ametsa zen, kintoen lan baldintzak ikusita.

Hauxe duzu 1940koen bizikleta zaletasunaren azalpen laburtua (18).

Ez da lerro hauen helburua gure txirrindulariek lortutako garaipe-

nen zerrenda oparo eta zehatza ematea, baina bi hamarraldietan gure

karreristek egindakoaren haritik gogoeta parea ezinbestekoa da. Beste

ezaugarri guztien gainetik, Langarica zuzendariak ekipoaren balioan

zuen obsesioa, markaren ikur sakratua txirrindulari bakoitzaren ize-

naren gainetik. Otxandiokoak talde horiaren gidaritza hartu zuenetik

eta ekipoa desagertu arte (1962-1979) estratosferako markak lortu

zituen sailkapen kolektiboetan (19). Frantziako Itzulia zen denboral-

diaren motor nagusia eta hantxe igo zituen Langaricak podiora lehen-

go bider Gasteizeko hiru letrak 1964an, non eta inork espero ez zuen

eremuan, ekipoen erlojupekoan, belgikar, holandar, frantziar eta ita-

liar beldurgarrien kontra. Hurrengo urtean Otxandiokoak sailkapen
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Bi hamarraldi beranduago berriz sartu zuten itzulia egutegirik

onenean –Euskal Bizikleta garai berriei egokitutako izenarekin orain-
goan– udaberriaren amaieran, oso partaide onekin eta Arrateko Igoe-

ra desagertuaren oroimenez azken helmuga, erabakigarria gainera,

santutegi parean jarrita. Mailarik gorenean urteak eman ostean,

porrot egin zuen. Oraingo Euskal Herriko Itzuliak urtero programa-

tzen du helmuga bat Arraten; esker oneko keinua ordainetan.    

Urrezko belaunaldia

Jesus Loroñok Bilbo erdiko Penalti taberna-jatetxetik bizikletaren
gosea asetzen zuen bitartean, Langarica gure ziklismo modernoaren

aitzindaria bihurtu zen Kas talde berriaren kotxeko bolantetik.

Errekasto ugariren urek osatu zuten ekipo berria oinarri nahikoa

sendoaren gainean. Gasteizeko garagardoaren ikurra (Knörr

1890etik) eta Gaseosas AS (Knörrtarrena ere bazena) batuketatik

(K+AS), KAS formula atera zen, laranja edo limoia aukeran. Gizarte-

ko sektore zabalak hasi dira kontsumo produktu merke xumeen gur-

piltxoan, iraupen hutsezko ekonomiatik apurka-apurka irteten; 60ko

hamarraldiko hasieran gaude.

Nori saldu dagoenean beti dago zer saldu, alderantziz ez bezala. Eta

enpresako jabeek pentsatu zuten ziklismoa bide egokia izango zela

botilatxoak hara eta hona zabaltzeko. Txirrindulariak iragarki ibiltariak

diren arren, publizitate gehien geldirik daudela egiten dute, podioan

irabazle. Baina ez dezagun pentsatu gauzek hain sinple funtzionatzen

dutenik. Salmenta handitu nahi duten enpresek ez dute normalean

ziklismoan inbertitzen, maillot izertsu baten eragina ezin delako pare-

katu beste publizitate euskarriei darien sinpatia, erakarmen eta zorion

usainarekin, hortzagin eta musika doinu perfektuak barru.

Zerk eragiten dio enpresa bati dirua ziklismoaren zirkoan inberti-

tzeko erabakian? Zaletasuna da gakoa, ez dago dudarik. Bestela, tele-

bistako minutuen kontua aterata, ilara luzeak eratuko lirateke karre-

risten ekipoetan inbertitu nahi duten enpresarioekin. Errealitatea

baina guztiz kontrakoa da, eta zen. Knörr Elorzatarren artean piztua
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maillota zeramala. Ezpabere, Langaricak ez zuen bakar baten alde egi-

ten, garaipen indibidualaren helburuak porroterako arrisku handia

zekarren eta nahiago zuen egunero pieza diferenteak mugitu ekipoaren

alde. Izan daiteke, zergatik ez, zuzendariaren beldur keinua taldearen

aldeko obsesio hori. Frantziako Itzuli handian San Miguel zallarra lider

zen bukatzeko lau egun faltan eta bere terrenoan, mendian gora, galdu

zuen maillot horia ekipo kideen erasoek akituta.

Esanguratsua da gure ziklismoaren historiaren ahozko transmisioan,

hedabideek elikatuta, zelan geratzen diren Bilbotik mendebalderako

karreristen garaipenak eta balentriak oso ilunpean, euskararen herrikoe-

kin konparatuta. Gure gazte denborakoak diren Aurelio Gonzalez, Gre-

gorio San Miguel, Jose Antonio Momeñe edo Luis Pedro Santamarina

gauza handiak egindako txirrindulariak izan arren, ez daude gure histo-

ria honetan merezi duten besaulkian. Imajinatu, ostera, Gandarias Tou-

rreko liderra izan balitz edo Zuberok Euskal Herriko Itzulia irabazi. Ez

dakit sailkapen psikologiko honek hizkuntzarekin harreman zuzenik ote

duen, baina hizkuntzaren lurraldearekin seguru baietz.

Patxiren garaipenak ez zigun Ispaster aldetik berba berririk ekarri

tropelera. Baten batek pentsa dezake itsasoak oso berbeta aproposa

duela ziklismoaren munduko kontzeptu ugari modu figuratibo txuku-

nean janzteko, eta holan da; arrainek eta karreristek antz handia dute,

tropelean eta bakarka, mugimenduan eta koloreetan. Baina 1966an

euskararen pintzela ez zegoen ez akuarela ez oriorako, arlo publikoan

sakristia batzuetan sortzen hasiak ziren testu zerutiarretara mugatuta.

Eta espainierak ser piente multicolor zirkulazioan ipini edo forzados de la
ruta bezalako terminoak frantsesetik kopiatzen zituen bitartean,
gurean nahikoa genuen Francisco Gabicagojeascoa eta Patxi Gabika

karrerista bera zela aditzen. 

Estropadek ere hizkera polita eskaintzen diote bizikleten mundua-

ri, baina tropelak ez du oraindik ez brankarik ez poparik ezagutu.

Dena dela, modak ere badira kontu honetan, hizkuntza guztietan gai-

nera; aspaldian ez dugu ser pienterik entzun lasterketen kroniketan;
orain autobusa esaten diogu karrerako azken talde handiari eta gaurko
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nagusiko lehen postuan jarri zuen Kas eta beste lau bider errepikatu

zuen ekipoen agintaldi gorenean Pariseko paradisuan. Italiako Giroan

beste horrenbeste, eta Espainiako Itzulian gehiago izan ziren ekipoen

sailkapena irabazi zituen edizioak eskuratu ez zituenak baino. 

Honek aldaketa ekarri zuen zaleon mentalitatean. Ordura arteko

igotzaile goietsiak bere merituak banatu behar izan zituen ekipoak lor-

tutako tituluekin, eta denok hasi ginen ekipoen sailkapenari lehenago

ukatzen genion distira eta ohorea ematen. Hau guztia hemengo txi-

rrindulariek protagonismo handia zuten bertoko talde baten eskutik.

Eta honek euskararekin zer? Zuzenki, gauza handirik ez. Hizkun-

tzaren desprestigioa eta hiztunen auto-gorrotoa eskura zeukan bitar-

teko guztiak zituen botereak, nahiz eta itogin bat edo beste zabaltzen

hasiak ziren diktaduraren teilatu gogorrean. Oso sentsazio pertsona-

la izanda ere, tropelaren norabideak bazuen ondorio positiborik gogo

orokorrean; eta zeharka hizkuntzarenean ere. Batetik, harrotzen gin-

tuzten garaipenetako protagonista asko euskaldunak ziren, euren

inguru zabalean gizon gazte ospetsu bilakatuak; euskaldunak dinoda-

nean, euskeraz egiten zutela esan nahi dut; urte haietan ezagutza-era-

bilera dilema atxikimenduak erabakitzen zuen eta euskaldun famadun

haiek euskarari ere aldeko hesi psikologiko modukoa jarri zioten,

Holandako ataskek itsasoari lez; gutxienez, atzerago ez egiteko

modua. Betiko euskal kirolak alde batera utzita, karreristen tropela

izan zen, duda barik, eremu euskaldunenetakoa. 

Fenomeno hain subjektibo honi gehitzen badiogu gure bizikletek

ekarritako ekipo kutsu berria, esan dezakegu gure karreristen goi mai-

lak bere tangatxoa ekarri ziola bizkortzen ari zen euskal pizkunde

kolektiboaren ur-etorriari. Geure ekipoa genuen, eta puntakoa gainera.

Ez zuen horregatik baztertu gure talde maiteak betiko igotzaileen

mitologia eta Tour, Giro zein Vueltako etapen zein Mendiko sarien

garaile izan ziren. Espainiako Itzulia beste bizkaitar batek -Patxi Gabi-

ca (20)- irabazi zuen eta gero beste hiru etorriko ziren Kasen bitrinara

Fuente eta Pesarrodonari esker, baina ia kasu guztietan ekipoak goitik

behera menderatutakoak izan ziren edizioetan, etsaiak kolore bereko
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tzen eta, baina gerora ezin izan diot egun hartakoari azalpenik eman

ezpada dopinaren tabuaren esku ilunetik. Bero handiak eragin ei zion

erreakzioa; beroa, gorputz txarra eta tartean zeozer gehiago. Antza

denez, egun hartako sargoriak ez du oraindik abandonatu gure ido-

loen tropela, Potxorrio gizajoaren heriotza baino askoz lehenagotik eta

gaur arteko suge beltza.

Bizikleten munduan drogaren auzia hasieratik dago pil-pilean, eta

bada mende luzea. 

Irabazteko goseak beti harrotu ditu karreristen buruak, tartean

ondo ordaindutako lanpostua egon ala ez. Euskararen kutxan badugu

larregizko suspergarrien zaleentzako berba itxuraz aproposa -drogoso-

baina beste kontzeptu batek okupatuta. Pena!

Arerio ofizialak

Lasterketen kalenturak gora egiten zuen eten barik. Eta antolamen-

durako gaitasunaren lekuko, Donostiak hartu zituen 1965ean munduko

txapelketak, errepidekoak zein pistakoak. Gertaera entzutetsua bai, fran-

kismoari munduaren aurrean holako homologazio puntua ematen ziona,

Kontxa aldeko aurpegi polita lagun, nazioarteak diktadoreari aspaldiko

partez ematen zion merezi ez zuen tratu adeitsuaren seinale garbia.

Baina barruko kontsumoan ere bere eragina izan zuen txapelketa-

ren zurrunbiloak, eta ez txikia (22). Espero zenez, euskal zaleek

goraino bete zuten Lasarteko zirkuitua ehunka guardia zibilek uzten

zieten zirrikituetatik begira; karrerista euskaldunek oso lan polita

egin zuten, batez be Jose Manuel Lasak eta Txomin Perurenak afizio-

natuen kategorian; esan gabe doa guztiak Espainiako ekipoaren mai-

llota jantzita joan zirela, zelan ez.

Aldeko olatua baliatuta, Arrasateko kooperatibismo gero eta

indartsuagoak tropel profesionalerako saltoa ematea deliberatu zuen,

afizionatuen taldean zituen elementurik onenen emaitzek bultzatuta.

Kas guztiahaldunaren monopolioa apurtzera zetorren Periko Matxai-

nen Fagor ekipo ausarta 1966. urtean. 
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txirrindulari gazte bati pontxera esanez gero ez luke jakingo bidoiaz

ari garela. Hizkuntzen arteko kromo aldaketa eten bakoa, non gaita-

suna eta sormenerako ahalmena botere sozialak ematen duen; gaurko

aditu batzuek dioten moduan, ondo kokatua egotea.

Euskara, arlo formalean behintzat, askoz normalizatuago dagoen

gaurko egoeran ez dio liderrari urraburu esango, erabileraren gora-

beherak ez direlako lexiko batzordeetan erabakitzen hizkuntza-bote-

re harremanetan baino.

Urte beltza

Gure ziklismoak goi mailan hartu zuen bataio kolektiboaren hasie-

rako aroa ezin pasa gertaera tamalgarri bi aipatu gabe. Javier Batarri-

ta Elexpuru 1961eko martxoaren 27an

–Aste Santuko astelehena, Aberria Egunaren zain- hil zuen guar-

dia zibilak Boluetako gasolindegi parean. Kotxez zetorren beste bi

lagunekin eta 40 bala sartu zizkioten Julen Madariaga zelakoan, lagu-

netako bat elbarri betiko. Batarrita gaztea, 33 urte, Lube taldeko

zuzendaria zen eta oso pertsona ezaguna Bizkaiko txirrindularien

giroan, bere ekipoa harrobiko zutabe nagusietakoa zelako. Batarrita-

rekin batera taldea ere betiko hil zuten. Jakina, inork ez zuen inoiz

ezer argitu; gobernadore zibilaren dolumin ofizialak eta kito (21).

Urte bereko ekainaren 25ean Basauriko jai nagusietako lasterke-

tan, San Fausto barik garai hartan San Pedro beneratzen zuten Ariz-

goiti aldean, bero sapa itogarria izan zen protagonista. Orduko tropel

txikerrean denak ziren oso ezagunak eta harritu egin ziren itzuli

baten faltan Nicolas Landa Potxorrio erretiratu zenean. Oso ondo ibil-

tzen zen gamiztarra bai gorantza baita esprintean ere, eta bere hanka

indartsuei esker karrera mordoa zeraman irabazita; Mungia aldeko

izarra bera zen garai hartan. Txarto sentitu eta helmuga ondoko

taberna batera sartu zen komunera. Atera behar izan zuten konortea

erdi galduta eta ahotik bitsa moduko zerbait zeriola; Basurtuko ospi-

talean hil zen ordu gutxira, 23 urterekin. Ume baten inozentziatik

istriputzat hartu nuen zoritxarreko berria, karrera ikusten egon nin-
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esprint masibo larregi. Zale batzuk nekatzen hasi eta txistuak be

entzun ziren helmuga batzuetan. 

Lau urtez iraun zuen kooperatiben bizikletak, merkatuaren zabal-

kundeak beste ibilgailu batzuk eskatzen ei zituen salmentan gora egi-

teko eta garaipen inportanteak lortuta agur esan zioten tropelari

euren sehaskan etorkizuneko izar bat kulunkatu ostean: Luis Ocaña

frantsespainiarra.

Babesle komertzialen letrekin ohituta dagoen kirol bat topatzen

hasiz gero adibiderik biribilena ziklismoa dugun arren, garai bateko

tropelaren koloreak -lasterketa inportanteak selekziotan lehiatzen

zituzten sasoia- oso sustraituta utzi zuen Espainia aldeko zaleen

artean bi ekipotako pentsamoldea lasterketak interpretatzeko orduan:

espainiarrak eta beste guztiak, atzerritarrak. Biko sistema honek,

baina, ez du ezelan be marrazten tropelaren errealitatea, espainiar-

atzerritar formularekin ezinezkoa da lasterketa batean gertatzen dena

ulertzea, karrerista bakoitzak ordaintzen dion marka horri erantzun

behar diolako, logikoa denez, eta ez karnetak agintzen dion naziona-

litateari. Baina padalarien mundu profesionala desitxuratzen duen

ikuskera hau oso elikatua izan da boteretik, estaturik ez duten herriak

ere imitazioan jausi arte. Ziklismoan globalizazioa nagusi den XXI.

mendean oraindik ikus daiteke egunkari batzuetako sailkapenetan

bertokoen izenak letra lodiz, binomio faltsutzailearen lekuko.     

Heriotzarekin bizi

Ez dugu txirrindu zaleok eskeletarako kapritxo berezirik baina

ohituta gaude –eta behartuta, sarriegi zoritxarrez– dolu geldialdiak

egiten gure bizikletarien historia gogoratzeko orduan. Orain arte

sonatuenak baino ez ditugu aipatu: Cepeda, Batarrita, Landa, eta

Valentin Uriona oraingoan, Josu Arenaza bere medikuaren aholkuz

Fagor taldera pasa zena (24). 

Muxikako labe zaharraren semea zen Uriona, gureen artean nazioar-

tean gehien irabazia zuena -Dauphine Liberé eta Milano-Torino 1964an-
baina Arrasateko ekipoan oso fitxa ona lortu arren ez zebilen ondo;
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Enpresa inportanteen diruak bertako zaletasunari esker jotzen

zuen ziklismo alderantz, zale enpresariak salmenten igoeraz beste

euren karreristek ematen zieten pozez elikatzen zirelako garai hartan,

eta enpresa jabe txiki askoren kasu kooperatiboan bazen ekipoaren

martxa onak biderkatuko zuen propagandaren esperantza, merkatu-

koa zein fabrika barrukoa. Bestetik, talde berriaren sorrerak sendotu

egiten zuen gehiago oraindik euskal ziklismoaren nagusigoa Espainia

osoan. Arrasateko urdinek oso talde ona eratu zuten, beterano onen

eta klaseko gazteen formulapean.

Otsaileko lehen lasterketatik eta denboraldiko azken kilometrorai-

no demostratu zuten Langaricaren taldeari aurre egiteko gai zirela,

hainbatetan garaitzeko ere bai. Nazioarteko lasterketetan ez ziren

atzean geratu (23) eta zale batzuk aldentzen joan ziren inertzia hori-
tik beste alderantz. 

Egoera berriak hobetu egin zituen gure txirrindularien lan baldin-

tzak. Monopolioa amaituta, konpetentziak garestitu egin zuen merka-

tua; hau da, ondo zebilen ziklistak diru gehiago eskatu zezakeen beste

bandora pasatzeko mehatxuaren gurpilera. Honek berotu egin zituen

negu parteko atseden hilabeteak, eta bi urteko epean Kaseko behi

sakratu asko Gasteizetik Arrasatera pasa ziren: Uriona, Momeñe, Gabi-

ca, Velez edo Galera anaiak, baina kontrako norabidea inor gutxik har-

tuta; Langaricaren sekretua behetik zetozen gazteen altxorra zen, edo

begirada Santander-Asturias aldera luzatzea; Amurrioko Karpy talde

umil burrukalaritik hartutako Fuente, Aja edo Santisteban kasurako.

Ondorio txarrik ere izan zuen euskaldunen arteko dueluak. Guztiok

uste genuen hil ala biziko gerra zabalaren ordez, tropela blokeatu egin

zen bat-batean; mugimenduak, ihesaldiak, eraso-kontra erasoak isildu

eta talde bien arteko markaketa estua gailendu zen. Futbolarien antze-

ra, ekipoko txirrindulari bakoitzak grabatuta zeukan buruan. 

–ibilbidearen mapa baino hobeto- bere etsai baten dortsala; Kas

bakoitzak Fagor bat markatzen zuen eta alderantziz. Batek erasoa,

parekoa erruberara eta erreleborik ez. Saiakera antzu mordoa eta
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Dena dela, gure errepideetan eraginik handiena izan zuen etena

Durangon gertatu zen -barka bezate Iurretakoek nire ezjakintasuna-,

egoera nahasiak eta eskakizun politiko ugariren deialdiak protesta

masiboa eraman zuen errepidera, lasterketa eten egin zuten eta

Zarautzeraino kotxez eraman kulotedunak, Donostian ahal izan zuten

moduan etapa eta Vuelta amaitzeko. Azken erlojupekoa bertan behe-

ra eta, espainiar itzuliaren motorra izatetik, Bizkaia-Gipuzkoak ez

zuten berriro ikusiko lasterketa 2011ra arte.        

Egia esanda, Uribezubiari ez zioten kalte handirik egin, minutu

eskaseko aldea eta Iruñeraino oraindik 70 kilometro bakardadean ez

zen garaipenerako berme fidagarria. Berrizko albinoak Katarra zuen

lagunarteko izena, herrian bertan bataiatua, eta hemengo ziklismo

munduaren esparrutxora mugatu zen ezizenaren erabilpena, zaleak

euskaldun edo erdaldun izan. Beste ezizen batzuk ere baziren, Fruiz-

ko Jose Luis Elorriaga Infernu edo Zeberioko Txakarra adibidez -Jose

Antonio Artiñano- askoz erabilpen murritzagokoak. Hedabideek

desitxuratutakoak oso adibide polita dugu euskararen kontrako lege-

riaz gain gureak hizkuntza tratamendurik ez zuela adierazten diguna:

Felipe Alberdi Kataia zen, bere loria eguna Vueltan horiz jantzita

eman zuena, baina kazetariak txarto aditu edo kristau-eraz guztion-

tzat ulergarri jarri nahi, batek daki, azkenean Catania ipini eta tratae-

ra hori emango zioten erretiroa hartu osteko entrebistetan ere. Eus-

karaz Katania irakurria dut behin baino gehiagotan.  

Toponimia

Izen kontuetan sartuta, hizkuntzek bezala kirolek ere ezinbestekoa

dute lurralde propioa euren historiaren arrasto etengabea eta mitoen

mapa osatzeko. Toponimia izan da euskaldunon izatearen proba duda

ezinekoa eta historiaren lekuko nagusietakoa batez be eskualde erdal-

dunduetan, ezpabere galdetu etxe honetan bertan, goiko solairuan. 

Sollube. Ziklismoaren historia ofiziala batailek idatzi dute eta, ohi-

koa denez, irabazleek. Guda eremu ezagunenak aldats gorakoak izan

dira gurean, jakina. Mailloten toponimia nagusiaren oinarri, lau pan-
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kezkatuta zegoen bere erantzun eskasaz eta Espainiako txapelketa

(Sabadell, 1967) erlojupekoa zenez irabazteko usteak handitu egin

zitzaizkion. Ez zuen lasterketa bukatu, halako baten kateak huts egin,

bizikletaren gainetik hegaz irten eta espaloiko zintarriaren kontra jo

zuen buruz bete-betean. Konortea galdu eta ospitalera eraman zuten,

erorketak ez zuen hain larri ematen baina ospitalean hil zen San Inazio

bezperan oraindino 27 urte egin barik. Urionaren heriotzak astindu

egin zuen tropela, tropelondoa eta gure gizarte osoa (25). Kuloteen

kolore beltzak ez zuen indarra galtzen gure kirol madarikatu honetan:

bi aste lehenago Uriona Frantziako Itzulitik erretiratu zen uztailaren

14an, Tom Simpson (26) -bero sapa eta beste zeozer tartean- Mont

Ventoux (27) bihozbakoan joan zitzaigun egun berean.        

Karabanaren oihartzuna                                

Oso gertakizun gutxi zegoen frankismoan Espainiako itzuliak beste

kazetari erakartzen zuenik; bertako egunkariek orrialde mordoa bete-

tzen zuten egunero, kanpokoek gutxiago kirol maila ez baitzen sinesta-

razi nahi ziguten bezain altua. Eta egoeraren aldaketa helburu zutenek

garbi ikusi zuten tropelak ematen zien aukera egokia eta erraza.

Gurean tatxetak bota zituzten Sollubeko aldats beheran 1967 eta

1968an, karrerista eta ibilgailu ugariren zulaketak eragin zituztenak.

Ez zen kontu berria. Mendearen hasieran harriak eta bestelako opari

pozoidunak jasan behar izan zituzten bizikletari zoroek, konkistatu nahi

zituzten kamino bazterretako batzuek inbasio gisa ikusten zutelako hiri-

buruko mutil modernoen txangoa. Bilbon Espainiako txapelketa izan

zen batean ere (1915), hemengoren baten garaipena bideratzeko zale

batzuek zulaketez atzeratu nahi izan zituzten arerio nagusiak.

Sollubeko tatxeten urte batean –1968– lehergailuari eztanda eragin

zion ETAk lasterketa pasatu baino apur bat lehenago Urbasan, Juan

Mari Uribezubia bakarrik ihesean zihoala; etapa bertan behera geratu

zen. Gerora ere ezagutu izan ditugu antzerakoak, lehengo urteko Tou-

rrean adibidez, protesta gisa hainbat gurpil zulatuk karrerista inportan-

teak geldiarazi zituena, edo 2008ko Vueltan gauza bera Toledo parean. 
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dituen karrerista, alde handiz gainera, ziklismoaren historia guztian.

Urkiola, santutegi bat baino askoz gehiago.

Arrate. Eibarko kirol elkarteak urteurrena ospatzeko ekitaldien

artean programatu zuen karreristen lasterketa bihurtu zitzaien urtee-

kin elkartekoei antolakizun nagusia. Mancisidor, Anton Barrutia,

Pou lidor, Ocaña, Gastón, Marino, Stephen Roche, Fede Etxabe eta,

beste guztien gainetik, Federico Martín Bahamontes Arrateko Igoera

bost bider jarraian irabazi zuen espainiarra, Frantziako Tourrean

Mendiko Saria seitan eskuratu zuen berbera. Horregatik eman genion

itzelezko balioa Juanjo Sagarduyren garaipenari, Baha eta Anquetilen

aurretik sartu zenean. Baina egun bateko ametsa izan zen 1963ko

hura; historia gordinak erakutsiko zigun gauza bat dela ume denbora-

ko idolotxoaren xarma eta beste bat, oso diferentea, goi mailako

benetako palmaresa, norberaren sinpatiak eta antipatiak alde batera.

Arrate, amabirjina baino askoz gehiago.

Urduña. Autopistak etorri diren arte, Bilbo-Madril errepide nagu-

sian Gaztelako atea. Portu gogorra baina helmuga izateko bat ere

aproposa ez dena. Zale guztion iritziz historiak eman duen txirrindu-

laririk onena -Merckx- ekartzeko beste diru behin baino ez zuen batu

El Correo Español antolatzaileak, 1973an izan zen eta belgikarrak pro-
nostiko guztiak bete zituen. Vueltako bataila nagusia Urduñan gerta-

tu zen, Torrelavega-Miranda Ebro etapan. Helmugarako 30 kilometro

baino gehiago falta ziren arren, Ocañak gogor jo zuen erasoa behin

eta berriro Bizkaiko hiri bakarreko aldatsetan, atzetik Merckx liderra

eta Thevenet frantsesa. Gailurrean ateratako segundoak ez ziren

nahikoa izan eta Merckxek irabazi zien etapa biei. Zapatu hartako

hirukoteak zortzi Tour irabazi zituen guztira. Urduña, errebuelten

errosarioa baino askoz gehiago.

Azken batean, kirolean hizkuntzan bezala, ibilbideari ospea karreris-

ten balentriak eta kategoriak ematen dio, holan irabazten da sona bizi-

kleta gainean; hiztunak aldats gora eta behera duen gaitasunak eta maila

sozialak hizkuntzari bezala; Urduñako ihesaldiak Espainiako Itzuliari

eta portuari, edo Bartalik Solluberi eta Bahamontesek Arrateri bezala.  
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kartarik sonatuenak aipatzeko orduan, Sollube dugu lehena. Antzina-

ko Euskal Herriko Itzulian mendate klabea azken helmuga bidean,

1935ean gure Ezquerrarekin lehian italiar gazte bat, izen berria, gero-

ra merezimendu osoz historiara pasatu zena: Gino Bartali handia

Bermeon gora. Gero etorri zen Conterno-Loroñoren kapitulua

(1956), lider italiarra gaixorik, erositako bultzada ez oso legalekin

garaipenari eutsi zion egunekoa, mendate osoa jendez gainezka ko -

txea inor gutxik zuen garaian, euskaldun guztiok Larrabetzukoaren

pedalkadatik eskegita. Edo Uriona (1966) eta Nazabal (1976) Espai-

niako Mendiko txapelketan eman zuten erakustaldietako eszenatoki

paregabea. Sollube, mendate bat baino askoz gehiago.

Urkiola. Gogorrena karreristen esanetan. Ricardo Montero, Anto-

nio Karmany eta Julito Jimenez burusoila zorretan daude Urkiolako

errebueltekin. Gero etorri ziren kilate distiratsuen podio asko;

Rominger, Hamspten, Chiappucci, Chava Jimenez, eta Marino Leja-

rreta beti bikain. Maiatzak 7 eguena, 1959an gaude. Orduko egutegian

jai, Asentsio eguna. Espainiako Vuelta azken zatian sartuta dago eta

irabazlea erabaki barik. Erlojupeko etapa luzea, Eibar-Gasteiz, tar-

tean Elgeta eta Urkiola mendateak, 62 km. guztira banan-banan egin

beharrekoak. Euria alde guztietatik. Hasi aurretik, karabanako guz-

tientzako meza Eibarko plazan. Mañaritik gora jendetza metro erdira

pasatuko direnen zain eta egarri, karreristen zeruko izar onenetakoen

desfilea zuzenean. Tximista baten modura pasa zen Riviere, eta etapa

irabazi; oso ondo Van Looy esprinter handia aldats gora izan arren

eta berdin Benigno Aspuru -Larrabetzuko bestea-, ez hain ondo
Loroño, eta guztiz itota Geminiani eta Fausto Coppi, il campionissimo.
Italiako astroak egin zigun bisita bakarra beluegi gertatu zen, onenak

emanda 39 urte zituela. Hanka ikaragarri luzeak, atleta goitik behera,

baina erritmoari eutsi ezinean Urkiolan gora. Zira azpian ere guztiz

bustita, Rivierek 13 minutu atera zion Gasteizeko helmugan. Hura

izan zen Coppiren bisita meteorikoa, ze hurrengo egunean ez zen

Gasteizeko irteeran aurkeztu. Inork ez zuen usaindu ere egiten hila-

bete gutxira hilko zela Burkina Fason (orduan Alto Volta) harrapatu-

tako malariak jota. Fausto Coppi da merkatuan biografia gehien
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beste urte batean irabazi zuen Tourra, baina Eddyk parte hartu ez
zuen edizioan. Zenbat bider ikusi ote dugu Ocaña mindu eroriaren
argazkia deika hedabideetan? 

Frantzian pragmatikoagoak izan dira kontu honetan; eurentzat,
tartean hainbat euskaldun, Bernard Thevenet izan zen benetan histo-
ria guztiko onenari aurpegia eman zion bakarra, eta emaitzak dira
lekukorik fidagarrienak, biak tropelean zeudela Tourra garbi irabazi
ziolako, bi bider gainera, belgikarra gainbehera zegoela.        

Ikuskera bakoitzaren azpian hizkuntza bat dago, hiztunen komu-
nitate bat bere historiaren mekano-tutua eraikitzen Eddy fatxadaren
babesean.   

A zelako pena!

Bazen Oihartzuneko seme parea, gure ziklismoaren ikur nagusia
70eko hamarraldian, urtero-urtero lasterketa mordoa irabazten zute-
na: Txomin Perurena (1943) eta Miguel Mari Lasa (1947). Biak Kas
ekipoan, Espainiako Itzulia goitik behera ari ziren menderatzen 1975.
urtean. Lasak maillot horia hamabi egunez eraman ostean, Peruk ken -
du zion sailkapenaren gorengo postua; bazeraman Txominek astebe-
te lider eta azken kilometroak baino ez ziren falta, erlojupeko nahi-
koa motza Donostia-Astigarraga-Hernani-Andoain-Galarreta-Oria-
mendi-Anoetako belodromoa, 32 km guztira. Peru eta Lasaren etxe
aurrean, buruz zekiten ibilbidean eta milaka zaleen txalo, biba eta
aupadek lagunduta. Sailkapen nagusian Peruk 57” bigarren Lasa tal-
dekideari, 1:16ra Tamames, 1:55era Kuiper eta 2:09ra Ocaña. Azken
hau izan zitekeen etsairik arriskugarriena, baina aurreko hiru asteetan
ikusitakoagatik ez zegoen beldur handirik, ezinean zebilen onenen
erritmoari eusteko. 

Dena irten zen txarto. Perurena ez zen fin ibili, gorantzako zatie-
tan batez ere; etxeko idoloa piztu nahian zeraman denbora baino
txarragoa kantatzen zioten zale batzuek bide bazterretik -euskaraz,
jakina- eta Txominek pedalkada bizkortu beharrean desanimatu egi-
ten zen, eta blokeatu. Azkenean, 14 segundoren erruz galdu zuen
itzulia, baina ez Lasaren alde -aldagailua euriak baliogabetua-, bien
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Merckxismoaren alegi lasaigarria 

Beste inork egin ez duen bezala, hamarraldi oso bat menperatu

zuen Eddy Merckx handiaren historiak oso ikasbide polita utzi digu

zaleoi, gogoetarako motiboa.

Bere erabateko nagusigoari gerizpea egiten saiatu zirenen artean

oso puzzle nabarra osatu zuten, ziklismoaren historia irakurtzeko

hainbat ikuskera diferente sortu zuena. 

Eddy Merckx belgikarra zen, ez flandestarra, eta Flandria alde-

koek beti esango dute karreristarik onenak klasikoetan ikusten direla

beste inon baino hobeto; alde horretatik Roger de Vlaeminck Kitanoa

izan zen Merckxek izan zuen areriorik handiena, bere aurkako lehian

ohore gehien batu zuena.

Italia aldera joz gero gauzak beste era batera transmititu diote

tifosien koadrilari. Felice Gimondi izan zen munstroari benetan aurre

egin zion bakarra eta, Merckxik izan ez balitz, Gimondi izango zen

aro hartako menderatzaile garbia. Nork irabazi zuen Frantziako Itzu-

lia 22 urterekin? Guk ezagutu dugun ziklismoan, Felicek beste inork

ez; adin horretan ez Anquetil, ez Merckx, ez Hinault, ez Indurain, ez

ziren horretarako gai izan.

Euskal Herrian, hego aldean batez ere, Merckxen etsai nagusia Kas

ekipoa izan zen –munduko ekiporik onena esaten ziguten kazetariek, eta

guk barrura–. Giroan gehien bat Kantauri aldeko balienteek hormaren

kontra jarri zuten Eddy; Fuente, Lopez Carril, Linares, eta Perurena,

Lasa, Lazcano, Zubero, Galdos geureei oso gutxi falta izan zitzaien

erregeari koroa kentzeko. Erraldoiaren kontrako guduan euskaldunok

lehen lerroan burrukatu genuen. Alde honetatik esan daiteke freskaga-

rri saltzaileek asmatu egin zutela maillotaren formularekin eta, bide

batez, bertan ibilitako txirrindulariek errazago izan zuten bizikleta

eskegi osteko negozioan, errepidean irabazitako izenari esker.

Espainiarrentzat, berriz, Luis Ocaña izan zen jaungoikoari lotsa

galdu zion bakarra. Odola beroegi zeukan, baina, eta jausi egin zen

horiz jantzita Menteko ekaitzaren erdian, sailkapenean Merckxi minu-

tu mordoa ateratzen ziola. Cuenca-Mont de Marsan aldeko etorkinak
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mordoa sartuta eta oso bizimodu ordenatua eramanda lor zitekeen
ofizioa. Ikasi bitartean, gainera, ondo ibiliz gero domeka batzuetan
kopa eta billete berdea etxera. Gainera, karrerista gaztetxoaren izena
gero eta ezagunagoa zaleen artean zein egunkarietan; oso modu era-
ginkorra nor bere mini-gizartean norbait izateko, futbolariek baino
hanketako min askoz handiagoa pasatuta baina. 

Varela, Alcón, Garrido, Pozo, Eulalio García, Yañez, Aguilera,
Paulino Martínez, Juan Fernández, Ruiz Terán, Quintanilla, Alonso,
Juárez, Clerencia, Arsenio González, Gastón, Juanto Martinez, Bal-
boa, Betanzos, Luisito Pérez, Palacín, Horrillo, Del Olmo, Rafa
Mateos eta beste asko joan ziren sartzen gure hiztegi pertsonalean,
Bilbo inguruko auzo berri handietakoak gehienak. Dena dela, inor ez
zen heldu Ricardo Montero gure lehen etorkin ospetsuaren parera.

Esan behar da, halanda guzti, euskal herri batzuek oso indartsu man-
tendu dutela urte luzez bizikletaren garra. Ikertzeko moduko adibideak
dira Abadiño edo Ermua bezalako herriek zenbat karrerista profesional
eman dituzten mende aldaketaren bueltan. Zaletasunerako transmisioa
elkarteen bidez gauzatzen da modu instituzionalean, euretako ateak beti
daude zabalik nahi duten neska-mutikoentzat; elkarte barik zaila da txi-
rrindulariak ateratzea. Baina batez be familia da ziklismoaren kasuan
transmisorerik indartsuena, Bizkaiak eman dituen anaien sorta adierazle
(29), lehengusuak aitatzen hasiz gero ez genuke gaurko bukatuko. Adibi-
deetan adibideena Iguzkitza dugu, Lizarrako Merindadeko herrixka.
Udalerriak 350 biztanle inguru eta bertako zazpi karrerista 50-60ko
hamarraldietan, denak profesionalak eta tropelean aldi berean ibilitakoak
gainera: Galdeano anaiak (Clemente, Ignacio, Jesus eta Fco. Javier) gehi
Vidaurreta anaiak (Felix, Hortensio eta Miguel).    

Marino

Gauza handia da, harrigarria mundu globalizatuan, izenaren arras-

toa bakarrik emanda denok jabetzea Berrizko txirrindulariaz ari gare-

la (30). Lejarreta txikerrak bere ibilbide luzean lortu zuen zaleon atxi-

kimendua eta kariñoa ez dut motor bako gurpil bien historian beste

inoiz ikusi, kontuan hartuta gainera Marino ez zela irabazle jaioa.
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gainetik Tamames pasa zelako; gailurretan bukatutako etapetan
garaile bai, baina inork ez zuen espero Salamancakoa erlojupean
hain ondo ibiltzea. 

Inor gutxik azpimarratu zuen ustekabeko irabazlearen ekipoaren
hemengotasuna, Super Ser naparra; zazpi probintzien fedekoak izan
arren talde hura ez genuen zaleok propiotzat hartzen. Gureak gal-
tzaile atera ziren, malko eta guzti. Anoetako belodromoan lasterketa
baino via crucis ospatu zela ematen zuen, nahiz eta gainerako sailka-
pen guztietan Kas batek irabazi. Ekipoetan be, Gasteizeko horiak izan
ziren ohorezko itzulia eman zutenak, baina kolektiboaren balioak ez
zigun kontsolamendu nahikorik eman ihes egindako garaipenaren
penak arintzeko. Langaricak zeharka agintzen zuen taldean eta bolan-
tean zihoazen zuzendariak, Anton Barrutia eta Eusebio Velez, askoz
gehiago ausartzen ziren garaipen indibidualaren bila, horretarako
gizon aproposak zituztelako. 

Gipuzkoako egunkaririk salduenean -orduan bezala gaur ere- igan-
de hartako euskarazko orrialdearen edukia, hauxe: Igokunde Eguna,

Ama-bir jiña, Euskaldun-aurren iziketa, Karmentxu hil berriaren oroime-
na eta Caja Laboral Popular-Lan Kide Aurrezkiaren iragarkia, “Gaisoa

duzu, ez mozkorra” kanpainaren barruan alkoholikoei laguntza emate-
ko telefonoa. Noiz eta gure karreristen gloria jokoan zegoen egunean
bertan (28). Euskarak mundu honetan bizirik irauteko oztopoak ez
ziren politiko-legalak bakarrik.      

Etorkinak

Gure hizkuntzak orduan zuen presentzia publiko eskasak ziklis-
moari begiratu ere egiten ez zion arren, euskal gizartean gertatutako
aldaketarik handienak bai izan zuen berehalako isla gure tropelean.
Aurreko hamarraldian Bizkaiko industriaren epelera etorritako mila-
ka familia espainiarren umeak koskortzen doaz eta bizikletaren zora-
bio ederra dastatzen hasi dira. Urteetan gora eginda ogibidearen posi-
bilitatea ikusten diote maillotari eta hori, hilaren amaieran diruz jux-
tutxo dabilen familia batean, oso motibagarria da, ustekabeko
diru-sarrera. Eskola barik, liburu barik baina entrenamendu ordu
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pesimismorako deia, ze Marino bera jarriko zen behin baino gehiago-

tan euskarazko lehen telebistako mikrofono aurrean esatari zulaketa,

helmuga, tropela, erlojupekoa edo tarteko helmuga moduko berbak bota-

tzen; berak bota eta entzule-ikusleok ulertu (32). Bada zerbait; asko
batzuentzat, nahikoa ez besteentzat, larregi betikoentzat.  

Bilbao is different

¡Ay Bilbao cómo has cambiao! entzuten da bilbainada baten hasieran.
Ziklista zaleon himnoa ematen du. Oso txarrera gainera, gehituko nuke
nik kantaren leloa birbiltzeko. Ziklismoaren motorra izan ziren kirol

elkarte aitzindari haiek, motor indartsua hasierako Euskal Herriko

Itzuli zoragarria, motorra frankismoari aurpegia garbitu nahi zion arra-

tsaldekari falangista, motorra Espainiako txapelketak antolatu eta

Vuelta hilobitik atera zutenak, motorra Santo Domingoko Igoera eta

GP Vizcaya lasterketa. Urte askotako lana, zale tropa itzela, tradizio

oso errotua. Lasterketa askotako irteera eta helmuga, elkarte indar-

tsuak. SVAC izenekoak Merckx eta Ocaña ekarri zituen Txurdinagako

zirkuitura 1971ko Tourraren errebantxa moduan, euskaldunik onene-

kin lehiatu zuten sailkapena itzuliz itzuli milaka lagun pribilejiatuen

aurrean, eta ezagutu genuen Merckx munduko txapeldunaren ortzada-

rraz jantzita esku biak altxatzen, onenetan onena, gaur Gabriel Aresti-

ren izena daraman kalean. Edo Joane Somarriba 2001ean, urrezko mai-

llota aldean Tourreko lehen etapa irabazten Bilbon bertan. Eta Bizkai-

ko Bira, Zornotzako antolatzaileek ondo zekitelako afizionatuentzako

itzulirik onenak Bilbon behar zuela egun bateko bisita gutxienez,

Arriaga plazako irteeran edo Kale Nagusian gora eta behera taldekako

erlojupekoan. Hau guztia Bilbotik irten gabe.

Baina modernitateak ez ei du bikote ona egiten ziklismoarekin eta

aipatu ditugun guztiak desagerrarazi dituzte; aspaldi bukatu ziren

Garellano, San Mames edo San Ignazio ziklismorako. Puntu kardinal

barik, iparra galduta. Elkarterik apenas, gaztetxo bilbotarrak herrie-

tako ekipoetara joan behar; Mungia, Arratia, Trapagaran, Getxo,
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Aupa Loroño! hogeita hamar urteren ostean Aupa Marino! bihurtuta.
Egoera oso bestelakoan, Larrabetzukoa tuneletik atera gintuen izarra

izan zen. Marinoren kasua oso diferentea da, gure ziklismoaren urte

oparo luzeen emaitza, bere izena eta oihartzuna bahamontes berri baten
kontrako batailetan atondu ez zuena. Urterik urte, lasterketaz lasterke-

ta joan zen josten bere figura, batu zuen kalitatezko palmaresetik baino

askoz gorago doana. Hain pertsona xumearen arrakasta ulertzeko hiz-

tegiko berba askoren beharrean gara: ekimena, adorea, bizikleta gaine-

ko sufrimendua, arerioekiko errespetua, langosea, etsi ezina, erresis-

tentzia, beti dena emateko prest, zero polemika, berba egiteko modua.

Pertsona onaren sentsazioa zelan transmititu zien, gura barik, bide baz-

terretik edo telebistatik baino ezagutzen ez zuten milaka zaleei. Guzti

horrek sortu zuen Marino marka, berezko estetika erakargarria, publi-

zistarik onenak diru piloaren truke asmatuko ez zuena (31). 

Eta kalean bezala, tropel barruan ere guztiek errespetatua. Urte

berean Vuelta, Giro eta Tour, hirurak amaituta lau (!) bider, zelan gai-

nera: Giroan beti lehenengo 10etan, Tourrean bi bider bosgarren eta

Vueltan hiru podio; gainera, hiru itzulietan etaparen bat irabazita.

Hamaika (10+1) munduko txapelketa segidako urteetan eta guztietan

helmuga zapalduta. Ez naiz ausartuko 1982ko Vuelta Marinok iraba-

zi zuela idazten; berak ez du inoiz onartu. Kontua da Arroyo sailka-

peneko lehenengoari egun gutxira kendu egin ziotela garaipena dopi-

nean positibo emateagatik. Marino bigarrena bihurtu zuten irabazle,

halakoetan beti egiten den moduan.

Caja Postal babesleak irabazleari ematen zion garaikurra urte luzez
egon zen gordeta, ahaztuta, postarien biltegian, Lejarretari esanda

baina bera bila joan ez. Azkenean, bere azken ekipo profesionaleko

zuzendariak eta gerenteak joan behar izan zuten bila, zilar guztiz

urdindua batzera.

Loroñori gertatu bezala, erdal kazetariek ipini zioten ezizena, el
Junco de Berriz Marinori. Noiz eta euskara ofiziala denean, erdaldun

askok ikasia eta Trabakuan ez ezik Putxetan ere erabilia; baina gizar-

teratzeko boterea duten hedabideak, erdaldunak. Halanda be ez da
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nazkagarri hori herrietakoen kontuak dira; euskara bezala. Ez du kon-

binazio onik egiten gure hizkuntza zaharraren koloreak Bilbo berrian.

Bitartean, Karrantzan inoizko euskara gehien entzuten da urtero

San Isidroetako lasterketan, ordainean Almikerik erdaldunena irail

aldean ikus daiteke karrerista jubenilen karabana bertaratzen denean.

Jakin dezatela hiriburuaren diseinatzaileek ezinezkoa dela hizkun-

tza-ohiturak euskararen alderantz ekartzea inor molestatu gabe; kirol

ohitura batzuei eustea bezala, berdin-berdin. 

Geroztik ere jarraitu dute euskaldunek bizikleta gaineko burrukan,

horiz jantzi dira Frantzian, arrosaz Italian eta gorriz Espainian; mun-

duko txapelketak irabazi, Euskadi ekipoa bizkaieran egosi. Baina

beste baterako utzi beharko dugu azken hogei urteko pedalkada

sorta, gure ziklismoaren azken kapitulua izango ez dela aldez aurretik

jakinda. Gaurkoz nahiago dut gure txirrindularien azken hogei urte-

ko kapitulu mardula beste baterako uztea. Eta 1992ko apirilaren 12an

lotuko naiz, Autzaganan behera Marino metalezko hesiaren kontra

jausi berri, eskuak buruan, belaunak makur eta kirol madarikatu

honen zale guztiok dardara baten, mutu.

Jose Joakin Gallastegi

Bilbon, 2013ko otsailean.
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Sopela aldera erromes derrigorrean. Euskal Herriko Itzulirako egun-

doko trafiko arazo gaindiezinak (33). 

Aladinoren kriseiluak eman zien gure hiriburu maitean bizikleta-

ren lehia suspertzeko altxorra: Vuelta a España berriro Bilbora.

Mende erdi luze lehenago Bilbok Vuelta hilbiztu, orain (2011) Vuel-

tak Bilbo? Eta Aladinoren lanparatxo magikoak atoan desegin zituen

trafiko arazo eta enparau guztiak. Zoragarria. Guztiok ahoa zabalik.

Aldez aurretik jakin zuten aditu-interesatuek etapa historikoa izango

zela. Tropeleko guztiek itzel bete zuten euren lana -batzuk bizikletan,

besteak mikrofonoan edo podioan- eta Bizkaiko seme Igor Anton

galdakarrak besoak altxatu zituen Eusko Jaurlaritzako bulegoen

parean. Gurpila bezain biribila.

Hiru hilabete lehenago, San Antonioetan ikusi zuten Iralabarri-

koek gaur arte Bilbon izan den errepideko azken proba, kadeteena;

geroztik ezin izan diote eutsi antolamenduari laguntza faltagatik. Aste

Nagusiko kriteriuma ere kendu egin zen programatik indar instituzio-

nalen zein herrikoien arduragabekeriaren ondorioz.

Kontrako adibidea dugu Zornotza, adibidez, non lehengo men-

dearen erditik daramaten lasterketa mordoa antolatzen, Udabarri Saria

kasurako, martxo-apirilean kategoria guztietako lau lasterketa antola-

tzen, urterik urte. Edo Iurreta-Durango aldekoek ematen diguten

aukera paregabea, munduko emakume ziklista onenak aste betez gure

errepideetako asfalto gainean lehia gogorrean. Baina Zornotzan eta

Durangon ez ei dago trafiko arazorik.    

Titaniozko Bilbo berriak beste estatus bat eskegi dio bizikletari,

askoz zibilizatuagoa eta zaratarik apenas ateratzen duena: paseo atsegi-

nerako udal bizikletak, kutsaduraren kontrako ikur ibiltariak, postalez-

ko irribarretxoak, bernetan minik ematen ez duten pedalkadak; guaita-

sun dopatu gabea, bakarka edo familian, estetika ezin gozoagoan.    

Sufrimendu aurpegiak ez datoz bat arte modernoarekin, izerdia

gizakiaren akatsa da postmodernitatean. Tradizio ilun horiek errotik

ezabatu egin behar dira; kotxe zaratatsuak, trafiko etenak, arriskua

neurtzen ez duten astakiloak eta goitik behera zikintzeko zaletasun
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(17) 60ko hamarraldian hemengo egunkariek, gaur ez bezala, tarte handia eskaintzen zieten jubenil eta
afizionatuen lasterketei, bezperan karreraren xehetasun guztiak eta ondorengo egunean kronika
luzea eta sailkapen osoa. 

(18) Harrigarria benetan Bizkai-Gipuzkoak zenbat karrerista profesional eman zuen 1940an jaiota-
koen artetik, Kas ekipokoak izan ala ez: Valentin Uriona, Carlos Echeverria, Juan Mari Uribe-
zubia, Sebastian Elorza, Jose Antonio Momeñe, Ramon Mendiburu, Jose Maria Errandonea, Gre-
gorio San Miguel, Aurelio Gonzalez eta Jose Manuel Lasa. Guztiak puntako txirrindulariak.

(19) Ekipoaren historia: “Kas, historia de una época”, Juan José Urraca, Dorleta S.A., Bilbao 1996.

(20) Gabicaren garaipenak ez zuen izan bederatzi urte lehenago Loroñok lortutakoaren oihartzun bera,
biak Garellanoko eszenatoki berean gertatu arren. Partaidetza diferentea, etsai amorraturik ez,
zaleon oroimenean askoz itsatsiago lotu zen ekipoaren izena irabazlearena baino 1966ko hartan.

(21) “ Nota del gobierno Civil de Vizcaya: Como consecuencia de referencias urgentes recibidas de Vito-
ria sobre la salida de aquella capital de un coche que se dirigía a Bilbao, cuyas características exte-
riores fueron dadas, y en el que se creía viajaban tres elementos sospechosos de actividades terroristas,
portadores de armas, patrullas de servicio volante de Orden Público se apostaron convenientemente en
el lugar conocido por Bolueta, para proceder a la detención del citado coche y sus ocupantes.
A la llegada del supuesto vehículo a Bolueta, y sin que todavía se hayan podido determinar las cau-
sas, se originaron varios disparos, a consecuencia de los cuales resultó uno de los ocupantes muerto,
otro herido e ileso el tercero.
Posteriormente, por la identidad de los ocupantes, se pudo comprobar que se trataba de personas aje-
nas totalmente a la actividad que se perseguía -Batarritaren familia ezaguna zen Bilboko mer-
kataritzan-.
Resultando ser el muerto don Javier Batarrita Eléxpuru, natural de Bilbao, comerciante; herido don
José Antonio Martín-Ballesteros y Martínez de Velasco, natural de Calatayud, abogado, e ileso don
Fernando Larizgoitia Mimenza, natural de Bilbao, jefe administrativo.
Al tener noticias, momentos después, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
y jefe superior de Policía de Vizcaya, del servicio practicado y de su desgraciado resultado, se trasla-
daron inmediatamente al lugar del suceso para investigar lo ocurrido, dando cuenta seguidamente a este
Gobierno que, una vez informado, se puso en contacto con el gobernador militar, al objeto de que se
procediera inmediatamente a nombrar un juez especial para que esclarezca los hechos ocurridos y deter-
mine las responsabilidades a que hubiera lugar, con el fin de poder  proceder en estricta justicia.
Al hacer pública tan lamentable noticia, este Gobierno Civil manifiesta su pesar a las familias de las
víctimas y reitera su confianza en que los hechos y las pertinentes responsabilidades quedarán deter-
minadas con la máxima diligencia”. Gaur arte.

(22) Donostiako munduko txapelketak geroari pasa zion lagin nagusia Anoetako belodromoa da, 1965
hartan estali barik oraindino.

(23) Luis Otaño errenteriarrak etapa irabazi zuen Frantziako Itzulian; Kas ekipoan, ordea, ez zegoen
itzulirik gorenean etapa irabazitako euskaldunik; Tourreko etapa batean azken irabazle euskaldu-
na Marcel Queheille (Ouest-Sud-Ouest) zen, 1959koan Baionako helmugan. 

(24) Gabicak irabazitako Vueltan (1966), Uriona lider izanda ekipokoek bakarrik utzi eta hantxe
hasi ziren tirabirak Langaricarekin; neguan Fagorrekin sinatu zuen kontratua Momeñe taldekideak
bezala.

(25) Uriona hil eta gutxira plazaratu zioten biografia: “Balendin Uriona” Garitaonaindia’tar Gotzon,
lagunkideak Arenaza’tar Josu eta Enbeita’tar Abel, Gráficas Bilbao, Bilbo 1967. Askoz beran-
duago Juan Oses historiagile nafarrak beste liburu bat atera zion, “Valentín Uriona para siempre”,
OST C.P.D. Ediciones Iruña 2002. 

Gure artalde letraduna
137

Ohar rak

(1)  Manuel Aranaz Castellanosek  ipuin-narrazioa idatzi zuen Blancori buruz: “El Cojo, campeón”

(Cuadros Bilbainos, Ed. El Tilo, S.L., Bilbo 1996) eta Ocak osteko belaunaldiei bizikletak saldu

eta alokatu zizkien Bilbo erdian jarritako denda ezagunean. 

(2) Balendin Enbeita bertsolaria txirrindularia izan zen, Athletic Club taldekoa, 1925-1926 urteetan.

(3) Euskal Herriko Itzuliaren historia interesatuz gero, “Historia de la Vuelta al País Vasco” Javier

Bodegas-Juan Dorronsoro, Imp. Uruburu, Bilbo 1996, in www.urtekaria.com

(4) EAJren barruko istiluek ekarri zioten Excelsior egunkariari Excelsius  izen berria.

(5) Gino Bartali protagonista den liburu ederra idatzi du Julen Gabiria galdakarrak, Bigarren Mundu

Gerran bizikletari atera zion etekinaz: “Han goitik ikusten da” Julen Gabiria, Elkar 2004.

(6) Arratsaldez ateratzen zuten egunkaria. 

(7) Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

(8) Espainiako Vuelta noraezean ibili da liderraren maillotaren kolorea finkatzeko orduan. Hasieran

INFORMACIONES egunkariaren paper zuriak erabaki zuen sailkapeneko lehenengoaren maillo-

ta; gerora horia bihurtu zuten antolatzaileek, inoiz laranja edo urre kolorekoa, gorria XXI. men-

dean, bihar ez dakigu.

(9) Langaricak 1945an irabazitako Espainiako txapelketa Mendikoaren harira: “Al llegar la paso a

nivel de Morga, en el momento en que pasaba el tren, por no existir barrera, el guardador de ella

había puesto una cuerda cruzada en la carretera. El único que se dio cuenta de esto fue Langarica

quien, agachándose, salvó el obstáculo, pero Dermit y Gandara que llegaban a gran velocidad, trope-

zaron cayendo al suelo y resultaron lesionados, si bien no de importancia por lo que continuaron la

carrera (Diario Vasco, 1945.04.24).

(10) Gaur egun gauzak ingelerarantz doaz, telebistako zaleok azken urteetan ohitu egin gara ihesaldian

doan telebista kameraren adierazgarri “head of  race” irakurtzen,  lehengo “tête de course”ren ordez.

(11)  Iritziak iritzi, hauxe da J.H. kronikariak “Telebixta Leihotik” atalean 2012ko uztailaren 12ko

HERRIA astekarian idatzitakoa, Frantziako Tourra hasi berritan: “Frantziako Itzulia: Gure

Hegoaldeko anaiek deitzen dute “Tourra” hitz itsusiarekin. Ez dakit noiz aldatuko duten idazte-

ko manera hori. Badu aste bat hasi dela ordokiz ordoki Belgikan lehenik. Peter Sagan eslovakia-

rrak hiru etapa irabazi ditu eta azpimarratzekoa da erorikoak izan direla kasik egunero. Alabai-

nan kasik 200 bat txirrindularik parte hartzen dute, gehiegi nahi ala ez. Patartsu zen larunbateko

etapa eta, dirudianez, agertu dira Frantziako Itzuliaren irabazteko gai direnak. Geroak erranen.” 

(12)  Aurreko urtean (2012) biografia bat atera diote ingelesez, “The Eagle of  Toledo” izenburuare-

kin. Lehen behintzat, Bahamontesek ahal zuen guztietan errepikatzen zuen Frantziako Itzulia

uztailaren 18 ahaztu ezinean irabazi zuela, Francoren kolpearen egun berean baina 23 urte beran-

duago.

(13) Biografia labur bi: “Loroño, símbolo del ciclismo vasco” J.A. Diaz, BBK 1998 eta “Jesús Loroño”,

colección Mitos del Ciclismo, Javier Bodegas, Dorleta S.A., Bilbao 2000.

(14) Hiru markek izan dute txirrindularien goi mailako ekipoa historian zehar, baita GAMMA bizi-

kleta marka Eibarkoak ere.

(15) Eibarko itzuliaren historia, “Historia de la Bicicleta Eibarresa-Euskal Bizikleta” Juan Dorron-

soro-Javier Bodegas, Dorleta S.A., Bilbao 2000.

(16) Jacques Anquetilen biografia: “Jacques Anquetil” Raul Perez Martinez, auto-edizioa, Donostia

2012.
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Maider Unda kirolari  ol inpikoa

Alkarrizketa grabatua 

Juan Luis Goikoetxea Arrieta

Aramaioko Oleta auzoan bizi da Maider Unda Gonzalez de Audi-

cana. Txikitan hasi zan Otxandion kirola egiten. Besterik ez egoanez,

sambo egin eban hasieratan. Hortik, burruka librera pasau zan. Ha -

rrezkero, garaipen asko eta handiak lortu ditu. Horreen artean,

2001ean Mediterraneoko Jokoetan brontzea; 2007ko Mundu Txapel-

ketan bosgarren postua; 2008an Beijingeko Joko Olinpikoetan bosga-

rren geratu zan; 2009ko Munduko Txapelketan brontzea eta urte

bereko Espainiako Txapelketan urrea. 2010eko Dave Schultz nazi-

noarteko burruka txapelketan –Colorado Springs, AEBetan– 4. pos-

tua. Ikasketetan, ostera, elektronika egin eban. Hortik gora,  2009ko

abenduaren 20an Aramaioko Alaba Kuttun izendatu ebela be autortu

behar da. Zelan ez? 

Une honetan -2013-03-06an- 2012ko Joko Olinpikoetako zidarra

idunean jantzi ebanetik, Maider Unda alkarrizketarik alkarrizketara

dabil, dominaren olatuaren ganean. Guk Otxandioko Huri Barrena

jatetxera jo dogu birritekoz beragaz berba egiteko. Ostean, ahozko

testua idatzira aldatu dogu.

–Londreseko zure negar malkoek euskaldunak ez eze munduko

kirolari asko poztu zituen.

–Bai halan da. Bozgorailuetatik norberaren izena irabazleen artean

entzuten danean, barruak dar-dar egiten dau. Zelango poza hainbes-

te kostau jatan domina lortukeran!
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(26) Bi urte eskas lehenago, Uriona eta beste askorekin burrukan Lasarte-Donostiako munduko txapel-
keta Rudi Altig germaniarrari irabazi zion berbera.

(27) Tom Simpson britainiarrak Mont Ventoux lehorrean eman zuen  azken hatsa, Avignonetik hur, ez
Pirinioetako Aubisque mendatean Atxagaren poemak eta Laboaren kantak dioten bezala.

(28) Lan Kide Aurrezkiak lasterketa askotara eramaten zuen furgonetaren bozgorailutik entzun zituz-
ten ikusle askok soinu txikerraren aireak lehenengo bider.

(29) Anaia bizkaitar batzuk, guztiak profesional izandakoak: Marcelino eta Remigio Loroño, Federico
eta Arturo Ezkerra, Cipri eta Julian  Agirrezabal, Cosme eta Anton Barrutia, Julio, Jesus, Car-
melo eta Roberto Morales, Ismael eta Marino Lejarreta, Julian eta Ruben Gorospe, Jon eta Jose
Angel Urien, Eduardo eta Juan Carlos Gonzalez Salvador, Mikel eta Juan Antonio Zarrabeitia,
Javier eta Ricardo Otxoa, Aitor eta Josu Silloniz edo Igor eta Eider Merino gazteak, Bizkaiko lehen
neba-arreba profesionalak.

(30) Berrizen karrerista profesional gehiago izan dira: Ismael Lejarreta -Marinoren anaia- edo Juan
Mari eta Jose Luis Uribezubia lehengusuak, beste batzuen artean. Familiaren garrantzia berriro ere.  

(31) Marino Lejarretaren biografia: “Marino Lejarreta, hamalau ahaleginetako poza” Ramon Etxeza-
rreta-Arritxu Iribar, Elkar-Ciclismo a Fondo Ed. Dorleta S.A., Bilbao 1992.

(32) Xabier Usabiagak telebistan ”morroi lana” hamaika bider esan arren, oraindik “gregario” esaten
jarraitzen dugu euskaldun alfabetatuok zein eskolagabeok.

(33) Aste Santuko prozesioek Bilboko erdigunean sortzen dituzten orduetako trafiko etenak, antza, ez
dira inorentzako oztopo. 
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