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Enrike Bildarrazekin jolasean
JULEN SAGASTIBELTZA LASARTE
Batxilergoa: 1. Saria

Leitzako Amazabal BHI

Gaurko elkarrizketa kirolari buruz izanen da. Hemen da 
gurekin Enrike Bildarraz, garai batean aizkolari izana eta bere 
bizitza guztia nolabait esateko aizkorarekin lotua. Berak hiruro-
geita hamaika urte ditu, sasoi ederrean dago eta galdera batzuk 
eginen dizkiogu.

Gabon Enrike, zer moduz?

Berdin. Ongi esan beharko, zuek ere bai?

Bai, bai. Esate baterako, orain dela be… orain dela berrogei urte 
Euskal Herriko zein kirol ziren ospetsuenak?

Berrogei edo berrogeita hamar urte edo hor tarte horretan aizko-
lariak hemen. Jeneralean aizkolariak izaten ziren eta lasterkariak eta 
pilotariak. Baina, gure inguruan, aizkora nagusi beti hemen.

Gaur egungo entrenamendu sistemekin alderatuz, zer nolako aldea 
dago orain dela berrogei urtekoekin?

Aldea, handia, handia… Aldea lehenagoko entrenamenduak be-
har izaten zuen e, ahal zen bezala. Mendira joan, han arbola bota, 
bi orduko bidean igoal joan behar izaten zenuen, eguna argitzerako 
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bota han pagoa, prestatu eta… halaxe ibili behar izaten genuen, eta 
askotan gauez. Karburorekin argia eginez eta Iruñeko Gaztelu Plaza-
ren adineko zerean, Beruetekoan, eta jarri hor, pagadian, bi kandil, bi 
karburo alde banatatik eta, gauean proba egin eta eguna argitzerako 
etxera igoal, askotan.

Kirola egiteko prestakuntza egiten zenuen… zenuen, zer nolako 
dieta egiten zenuen?

Jesus! Dieta? Dieta zakurrek baino okerragoa. Dieta goizean jaiki, 
eta pontxea, hiru arrautzarekin eta azukre puska bat bota eta ardoa, 
baso bat handia. Gero, mendian buelta egin, goiz etorri eta babak eta 
txuleta. Eta, gero eguerdian, berdina, babak eta txuleta, eta berriz beste 
hiru arrautzarekin, azukrea eta ardoa bota eta arratsaldeko bostak alde 
horretan. Eta berriz gauean gauza berdina, babak eta txuleta, eta urik ez 
edateko gainera… egarrik erretzen! Eta, urik ez, urik ez zen edaten.

Medikuaren kontrolik edo errebisiorik egiten al zen garai haie-
tan?

Ez, ez. Guk ez, arrastorik ez, sekulan. Nahi ere ez ikusi ere ingu-
ruan.

Lehen apustuak ziren nagusi, orain, berriz, txapelketak, erakus-
taldiak… Nola izan da aldaketa hori?

Aldaketa hori etorri da… apusturako diru asko behar izaten zen eta 
dirurik ez. Eta orduan izaten zen e… lagunak eta auzoren bat eta hola 
sozietatean biltzen ziren, baina gero jendea etxean egoten zen, neguan, 
eta postura horretan apustuak eta egiten ziren, eta horrengatik ere… 
segitzen zuen aizkorak. Baina, orain kasua oso diferentea da, zerengatik 
e gauza hauek bukatzen ari ziren pixkanaka-pixkanaka eta orain etorri 
ziren berriro erakustaldiak eta nolabait ere holaxe antolatuz, aurrea 
nolabait ere aizkorari emateko.

Garai haietan kirola eginez bakarrik bizi al zitekeen?

Ez, gure kirolarekin ez, garai hartan eta ez orain ere ez gainera. Ez, 
jai dugu. Lan egin beharko du kirol horretan dabilenak, jendeak… 
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lan egin beharra dauka. Beharko. Ez dago, ez dago dirurik, denetarako 
ezta ailegatzen, zerengatik hor ere kirola bakarra ezta, gastuak baitaude 
hor, latzak, gastuak e!, hor erosi egin behar duzu, orain erosi egiten 
da, mendira, mendira joan behar balitz… joan behar balitz, inor ez 
litzateke joanen, eta, orduan e… hor gastua dago egurrak erosten, eta 
egurrak ekarri eta… tokia behar duzu botatzeko eta jartzeko eta gero 
gainera aizkorak ere garesti daude, hamar mila duro balio dizu aizkora 
bakoitzak eta orain erakustaldiak eta horietan diru pixka biltzen dute 
eta… lan eginez hori aurrera dira eta sekulan baino aizkolari gehiago 
dago.

Badakigu zu aizkolaria zinela. Zer nolako bilakaera izan du aiz- 
korak azken urte hauetan?

Bilakaera, oraintxe esan dudana, bilakaera… horrek ez zeukan 
apustuetatik eta… jendea gelditu egin zen. Zerengatik batean telebista 
zela, hau dela, hori dela eta, gelditu eta sarrerarik ez zen biltzen eta hor 
jai zuen apustuak eta gero etorri ziren esan dudana, ya erakustaldiak 
zirela eta txapelduna… txapelketak eta prestatu eta… gazteak hartu 
eta… horretan segitzen hasi ziren eta… orain, orain oso ongi dira.

Zer nolako etorkizuna ikusten diozu kirol honi?

Etorkizuna sekulan baino hobea dauka honek, zerengatik, esan 
dudana, txapelketak eta hola antolatzen dituzte eta beti dirua ematen 
doa. Eta gero beste gauza bat ere dago… aitak zaletasunarekin ze… 
igoal eta semeak e… behar bada hasi igoal ez lukeenak, aitak e… aitak 
hastea amore eman. Nik egurra ekarriko dut eta aitak… dirua… ez 
sobran, baina joño, diru pixka batekin, dagoena, semeari prestatu egi-
nen dio eta… gero lana izaten du hor egurra ekarrita… prestatzen ere 
lana izaten du, eta, horrengatik aitak asko laguntzen dio semeari, eta 
horrengatik orain gero pixka bat ateratzen dute eta erakustaldia aterako 
da eta berak hasten dira orduan eta ya… ya etorkizuna badauka.

Anekdota bitxiren bat ba al duzu honi buruz?

Anekdotak… je! denak kontatuko balira pila eder bat bai! Ni behin 
lehendabizi plaza atera nintzenean, hemen bestetan txapelketa jarri 
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zuten gazteentzat eta, ja! nik zaletasuna eta, apuntatu. Eta, orduan ez 
zen izaten bazterretan deus handirik jateko ere, ahal zen bezala janez 
ibiltzen ginen eta, bakarren batek esan zidan xerra izaten zela ona, 
xerrak izaten zirela. Pertsona indartzen zuela ikaragarri eta, beno, nik 
e, orduan basoan ari nintzen eta, arrebari, Teresari, eraman arazi nion 
kilo bat xerra, hamalau duro pagatuta. Mendian hamar duro irabazten 
genuen, hortaz ia egun t’erdi behar zenuen xerra… kilo xerra eroste-
ko. Eta, eraman Peusteneko bordara eta, han, ez zen orduan oraingo 
bezalako frigorifikorik eta neberarik eta kristorik izaten, eta amaren 
isilean, amak ez zuen ikusi… aditu nahi izaten aizkora asuntorik eta 
arrebak jarriko zuela, arrebak platerean ederki baratxuriak eta gatza-
rekin jarri eta bi plateretan, ederki plater batean… platerean jarririk 
eta bestearekin tapatu, eta gauerako leihoz kanpora atera. Eta, katuak 
usaia aditu, eta saltatu eta katuak xerrak jan eta bi platerak hautsi, eta 
ni hutsik. Nire besta horixe izan zen.

Eta, beste… beste zera batek edo oraintxe, la… bai oraintxe, gaur 
bi egun gorabehera, berrogeita hamar urte gaur dira, gero hemen 
apustu bat egin genuen, Errementaneko Mielekin jokatu nuen gai-
nera, fabrikan jokatu nuen. Eta orduan, lehen esan dudana, mendian 
aritzen ginen eta, orduan izaten zen aizkora apustu bat egiten bazen 
edo erakustaldi bat bazen, goardiak zainketan jartzen ziren… etxeetan. 
Eta, beno, proba egin beharko zela eta joan gara mendira, eta guk ez 
genuen inor ikusi baina, bakarren bat… batek txibatazoa emanda, 
gu ikusi, eta udalean parte sartu zuen, eta apustua jokatu genuen, 
otsailaren bian. Eta hurrengo igandean udaletxera joateko. Eta, joan 
nintzen, eta: 

—Beno ekarri arazi zaitugu, eta kaskailtze gogorrak egin omen 
dituzue mendian, eta holako tokian, eta halako egunetan, eta holako 
ordutan zuk pagoa bota duzu –esan zidan alkateak. 

Eta:

—Holako egunetan? 

—Bai, holako egunetan eta holako ordutan. 
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Eta:

—Ez, holako egunetan nik aterako dizut testigu ni non nintzen.

Egun baten okerra baitzuen, baina egia zuen, e baina, ez nik ez… 
nik pagoa nik ez nuen bota, beste batek bota zuen, eta nik ez nuen… 
ez nuela bota pagorik, eta batek esan zidan:

—Abisatu beharko dugu koartelera, guarda zibilei, kartzelan sartu 
beharko haugu!

—A bai? Ni kartzelara eraman behar nauzue? 

Eta nik esan nion:

—Ze esaten ari zareten ba al dakizue?

—Bai, badakigu!

—Deitu guarda zibilei! Beno, eta zein sartu behar da aurrena 
kartzelan? Zuk ezagutzen duzun hori lehendabizi egon beharko zuk 
ba! Zuk holako tokitan zeure koinatuarekin joan eta holako tokitan 
daukazu pagoa botata, orain dela… zortzi urte. Bi egun gorabehera 
esanen dizut gainera, urriaren zortzi edo zazpitik zortzira bitarteko 
horretan. Eta testiguak baditut nik. Eta, zuk testigua herri gizona zela 
esan didazu niri eta niri ez didazue ekarrarazi… ekartzen. Ez daukazue 
ekarri beharrik.

—Beno, orduan nik ekarriko dizkizuet ba zuk, denentzat ekarriko 
dizuet gainera: zuk hau egin duzu, hau egin duzu, hau egin duzu, de-
nak –denak jakiten baitziren orduan, elkarren berririk. Eta denei esan 
nien–. Beno, nik testiguak ekarriko dizkizuet, eta zuk atera testigua, 
ea kontua konpontzen dugun, baina lehendabizi, lehendabizikotik has 
gaitezen, eta segur aski kartzelan atzena nik egon… nik egon beharko 
nuke atzena, joan behar badut ere.

Eta:

—Beno, beno, zoaz etxera eta abisatuko dizut behar denean.

—Eta, oraindik e! Ez du abisatu.

—Beno, egun batean, Gartziarenari deitu zioten Errege egun bate-
rako erakustaldirako Polipasoren kontra Donostian. Eta, beno, orduan 
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utzia egoten zen eta, aizkoran nonbait ere pixka bat ari behar, eta, joan 
ginen Beruetera, gauean joan beharko zela ba, gainerakoan hor eta 
hemen adi jartzen ziren eta, gauean, hamabiak aldean edo, joan gara 
gauean, denak oinez, Kornitatik aurrera, Berueten gora, eta, han kar-
buroarekin argiak jarri, bi karburo alde banatan jarri, egurra bota, eta 
han proba egin. Han egurra prestatzen ari zela, batek buruko ile dena 
erre gainera. Hori genuen buru, zerarena, karburorena, eta, kristoren 
haizea zegoen eta, buruko ile dena erre zuen. Han aritu ginen eta, gero 
ailegatu zen eguna ba joateko eta, joan gara, hemendik Leitzatik joan 
ginen, Gartziarena eta Joxerramon Alparo, Gartziarenaren anaia, ni 
eta Pako. Pakok bazuen kotxe bat handia «Guik» esaten ziona, handi 
bat, amerikano horietakoa eta, joan gara lauak, bostak. Eta, han aritu 
gara aizkoran eta, gero afaltzera, Aldarrondoneara. Eta, han, hasi zen, 
bat izaten zen beti, gero hurrena sua izaten zen beti, sua pizten zuena 
eta: «Nafar kozkorrari mila durotan» eta, tabarra handia eta, han hasi 
gara afaltzen eta, bata, bestea, jaleoa eta hasi zen zerbait ere hizketan 
eta Pakok desafio egin: «Hamar leitzarrek hamar gipuzkoarri ehun 
kana-erdiko eta, ehun mila duro jokatzeko». Eta, mekabuen! Hala, 
hartu ditu bueltan zakurrak ardiak nola hartzen dituen, mahaian de-
nak hartu gaitu bueltan eta hantxe gu bost lagun, mahaian, eta denak 
hantxe, eta: «Gainera, mahai honetatik hiru –esan zion Pakok– hiru 
mahai honetatik aterako ditugu». […] Han hala eta hola eta, han 
gaude kakalarrian bakarren batek dirua aterako ote zuen eta, guk e! 
diru askorik ez genuen izanen eta, reputa! Halako batean Yoaneneko
Laxkano jartzen da, eta: «Ieuuuu!!! –kristoren oihua eginda–. Ze pa-
satzen duk eta?». Hola eta hola, eta: «Bota hamar mila duro hemen. 
Ea zeinek dituen hemen galtzak, hamar mila duro botatzeko». Atera 
eta bota du kristoren fardela diru, mila pezetako zahar horietatik bota 
du, kristoren fardela. Eta, han mahaian dirua eta, zer da eta, bat etorri 
zen eta, bi etorri ziren eta, han zer zen eta:

—Bai, hau ezagututa –denak ezagutzen baitzituen, Gipuzkoako 
alde horietan Laxkanok eta– hau holaxeko ergela duk, beti holaxe 
ibiltzen duk hau!
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Eta besteak esan zion: 

—Hori ergela duk, baina horrek hor zeuzkak, e! Horri bota egin 
behar zaio, horri kontuak eztik balio, e! 

—Ez, hemen eztik kontuak balio. Bota hemen galtzadunik bada!

Hara! Inork botatzen ez, eta zazpi biltzen zituen, baina hamarrerako 
falta, eta, Laxkanok gabardina esku batean, besoan hartu, besteak txa-
pela eskuan hartu eta, hara eta hona mostradorea luzea dago, orain ez 
dakit nola den, orain ere hala izanen da. Hara eta hona kilometroak 
egin zituen gau hartan, eta goizean ez dakit ba ze ordutan izanen zen 
hor, Errege eguna zen eta, goizean izan genuen, segur aski afaltzen eta, 
oraindik goizeko ordu bietan han ginen eta botata, eta, beti buelta hor 
egiten, taka! Bueltak egiten zituen eta halako batean atera eta bota, 
hamar mila duro berriz ere han eta besteek ez botatzen, eta, hola, eta 
zortzi eguneko espazioa gainera atera, ez dakit zer eta badakit zer, eta 
kristoren jaleoa eta, zer da eta, beno, zortzi egunera telefonoa eman 
zion Pakok numero dieziotxo zuen eta, beno, etxea garbitu behar 
genuela eta epel-epel eginak segur aski izanen ginen iturri zaharreko 
uren eske, eta, atera gara handik hona, atera behar, eta, orain zer da 
hori, Kursala nola da? Horra ateratzen zen, handik hona, eta hortik 
portu aldera, eta, han direkzio kontrarioan sartu. Eta oraindik kotxe-
rik ez zen izan, bat bakarrik izanen zen seguru asko ordu hartan eta, 
bat bakarrik izan eta, ¡Alto!» Kaska zuriek deitu gaituzte oihuka eta 
ziztuka eta «Alto», eta Joxerramon atera, atera… kotxetik eta haren 
inskripzioak gu begiratzen, eta nafarrak ginela eta ez genekiela hango 
berririk eta ez dakit zer eta utzi ziguten denuntziarik gabe. Fuera.  
Etorri gara eta, Pako bidean haser… haserretzen genuen guk: 

—Je, Pako, hemen desafiorik ez aski, orain dirua ekarri egin behar 
eta hemen ez dago dirurik. 

Eta:  

—Ja! Ja! Dirurik ba al dugu? Dirurik ba al dugu? 
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Besteok eta holaxe galtzen genuen, eta etorri gara eta, etxean eta, 
biharamunean fabrikara, fabrikan hasi nintzen ni orduko eta, lan egin 
nuen, fabrikatik etorri, Pakonera honantz etortzen, eta:

—Jasoko al du? 

Eta: 

—Ez, oraindik ez. 

Eta, egunero, aste guztia pasa eta, ez zuela kasurik egin, eta epea 
pasatua eta: 

—Eskerrak pasatu den. Nire gogoan pasatu dudan apururik han-
dienak pasatu ditut –Pakok– Larri demonio egon naiz bakarren bat 
etorriko ote zen. 

—Eta, ez zuen inork kasurik egin, eta, hantxe bukatu zen.

Eta berriz jaioko bazina, ze kirol eginen zenuke?

Berriz jaioko banintz e… segur aski egingo nuke nik orain egiten 
dudana. Nik orain ere jaiero egur pare bat ebakitzen ditut urte guztian. 
Afizioa daukat eta on egiten dit gainera, ez da bizioa bakarra, on egi-
ten didalako, on egiten didalako. Eta, nik segur aski bera aukeratuko 
nuke.

Beno ba, eskerrik asko elkarrizketarengatik, eta, ongi segi eta beste 
at arte.

Bai, berdin. Nahi duzuen arte.


