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Es una modalidad de juego de bolos, que dentro de Euskal Herria sólo ha arraigado en un grupo de municipios vizcaínos de la 
margen izquierda del río Nervión: Barakaldo, Trapagaran, Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurtzi, Portugalete y Sestao. En este trabajo 
después de perfilar ligeramente esta zona, pasamos a describir las características de los campos de juego, los elementos móviles 
(bolas, bolos), formas de jugar, puntuaciones etc. Desafíos, concursos, campeonatos. Carrejos existentes y desaparecidos. Organi
zación etc. 

SUMMARY 

lt is a form of skittles that in the Basque Country has taken roof only in a few municipalities of Bizcay: Barakaldo, Trapagaran, 
Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurtzi, Portugalete and Sestao. This work briefly outlines the characteristics of this area and then goes 
into the description of playgrounds, bools and skittles, ways of playing the game, scoring and so on. The work also descrives defian
ces, competitions and champion ships; existing and missing playgrounds; organization, etc. 

LABURPENA 

Euskal Herriari dagokionez, Nerbioi ibaiaren ezkerraldeko zenbait bizkaitar udalerritan besterik erabili izan ez den bola-joko mota 
bat dugu hau: Barakaldo,Trapagaran, Urtuella, Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurtzi, Portugalete eta Sestaon, hain zuzen. Lan hone
tan, aipatu eskualde hori gainetik zertxobait soslaitu ondoren, jolasteko berezitasunak, elementu higikorrak (bolak, boloak), jolaseko 
era ezberdinak, puntuaketak, etab., azaltzera jo dugu. Hortaz gain, desafioak, lehiaketak, txapelketak; gaurregun aurki daitezkeen 
karrejoak edota desagertutzat jo ditugunak; antolaketa, eta abar ... 
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Euskal Herriko jalas autoktonoaren itxura guztia daukan 
bolu jalasen modu bat dugu katxete era. Dena den, Euskal He
rriko zati batetan soilik ibiltzen dira jalas honetan, Bizkaian hain 
zuzen. Eta zehatzago esanez, Barakaldo, Trapagaran, Urtuella, 
Abanto-Zierbena, Muskiz, Santurzi, Portugalete eta Sestao he
rriek osatzen duten eskualdean, hau da, Nerbioi ibaiaren ezke
rraldean kokaturik dauden herrietan. (lgo eta 2. irudiak). 

1go IRUDIA 

Jalas hau praktikatzen den lekuetatik at ezezagun samarra 
denez jolas-modu hau, ez da batere harritzekoa Euskal Herriko 
beste bolu jalas batzurekin nahastea. 

Adibide gisa, Enciclopedia Ilustrada General del País Vasco, 
Auñamendik argitaratutako "Juegos y Deportes Vascos" la
nean, "palma bolua"rekln nahasten da. Errespetu osoaz eta 
gauza bakoitzari zar zaion lekua eman nahiez diogu soil-soilik. 

Aipatutako lan honetan, "palma bolua" epigrafepean zera 
esaten da: "jolas-modu arrotza da berau, balna Euskal Herriko 
inguruetako herrialdeetatik (Santander, Arabako Lautada, Lo
groño) etorria da eta zenbait eskualdetan indar handia hartu du. 
Bizkaian esate baterako, tradizlo handikoa da eta honen eragi
nez edonork pentsa dezake autoktonoa dela, are gehiago desa
gertze progresiboa ikusirik. Barakaldon adibidez, gerra aurretik 
bolu "carrejo"ak hogeitik gora zeuden eta jai egunetan bai jen
dez bai jokalariz bete-beterik. Gaur egun aldiz, gehienak desa
gertu egin dira. Garai hartan Angel Castaños "Chatillo de Zuazo" 
zen zalantzarik gabeko txapelduna, oraintsu hildako barakaldo
tarra. Modalidade hau, Federación Española de Bolos-ek 
emandako arauez egiten da". Horrela da, palma bol u jolasean 
ere ibiltzen dira eskualde honetakoak, baina boluzaleek ando 
dakite jakin, hemengo "betiko" bolu jolasa "cachete" erara dela 
eta palma bolua Santanderretik etorria dela. 

"Juegos y Deportes Vascos" lanaren egileak egiten dituen 
baieztapenen arrazoi nagusia bat dela uste dugu, hau da, ez 
duela ikusi ez kirol hau egiten ezta zelairik ere. Gainera, Ernesto 
Pereak 1944an idatzitako "Perfiles Baracaldeses" liburuskaren 
okerreko interpretazioa egin duelakoan gaude. Honela dio Pe
reak: "Barakaldok bertan behera utzi du tamalez kirol tipiko ba
ten lantzea: "katxete erara" bolu gizon-kirola. Duela 30 urte eli-

zaldean 20 "carrejo"tik gora zeuden eta jai egunetan barakaldo
tar sutsuek giroa bero-bero jartzen zuten". 

Garai hartan bolari aparta zen Angel Castaños "Chatillo de 
Zuazo"k, aspe handia irabazi zuen bere joku kalitate paregabea
gatik, txapeldunen txapeldun bihurtu arte. Chatillo oraintsu hil 
da ... Gure gazteriak bolu jalas tipiko hau berpiztu beharko luke 
gizakia bezain zaharra eta antzinako greziar kirolak bezain ede
rra da eta. 

"Bolu jolasa katxete erara" dio Pereak espresoki, baina za
lantzarik gabe, aipatutako Angel Castaños jokalaria ando baino 
hobeto ezagutzen dute eskualde horretako jalas honen zaleek. 
Bolu jolasa katxete erararekin lotzen dute gure txapelduna eta 
ez palma boluarekin. Palma bolua Federación Española de Bo
los-en araupean daga, katxete erara ez ordea. Azken jalas hau, 
"Euskadiko Bolu jolasa katxete erara" deritzon batzorde gazte 
baina sutsuak arautzen du. Batzorde hau, "carrejo" ezberdinen 
inguruan aritzen diren elkarteetako lagunek osatzen dute. 

Jolasaren antzinakotasunaz esan beharrekoa da oso arau
tua, ezberdindua eta bilakaera txikia izan duela honen oroitza
pena dagoenetik. XIX. mendetik eskualde honek izan duen inmi
grazio handiagatik batek baino gehiagok pentsa dezake etorkin 
hauek beraien sorterrietatik ekarri dutela jo las hau. Baina etorkin 
hauen sorterrietan ez da ez praktikatzen ezta inor gogoratzen 

2.IRUDIA 
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noizbait praktikatu den jalas hau. XIX. mendean etorkin hauek 
lehenengo mehatzetara eta gero industri siderurgikora etorri zi
renean lanera, esan daiteke bolu-jolas hau hemen aurkitu zute
la. Jalas honen berri eman diguten lagunek, baten batak 90 ur
teak ando eginak, beraien guraso eta aiton-amonek jolasten zu
tela esan digute, jolas-modu hau "betidanik izan da hemengoa" 
gehituz. Baita ere esan digute beraien gaztaroan ez zegoela 
beste jolasik aipatutakoa baizik. Haurtzaroan edozein lekutan 
inprobisatzen zuten "carrejo"ren bat, "bolo"tzat tomate latak 
hartzen zituzten eta "bola"tzat edozein harri biribil itxurakoa. 

Eskualde honek 127, 17 km2 dauka eta bere ekonomia
ren oinarria honako hauetan datza: nekazaritza, abel
tzantza, arrantza eta itsaso-inguruko beste zenbait ihar
dueratan, baita ere burdin mearen erausketan eta bero
nen esportazio eta lantzean. 

Eskualde osoan ondorengo uzta ederrak lortzen ziren: artoa, 
garia, indabak, patatak, barazkiak, frutak, etab. Mahastiek ga
rrantzia haundia zeukaten beren mahatsez txakoli bikaina egiten 
bait zen. Ospetsua zen Portugaleten egiten zena eta Barakaldo
ko ortuariak ere ez ziren gutxiagorako, bereziki tomatealk, pipe
rrak eta zainzuriak. 

Delmasek 1864an zera zioen herri honetaz: "Bizkaia osoan 
ez daga beste ibarrik emankorrago, landuago eta produktiboa-

1 go argazk1a: La Arboleda. 

go Portugaletetik gertu itsasoratzen diren ibaien artekoa baino". 
Kantauri itsasoak, ibai eta errekek (Nerbioia, Kadagua, Casta
ños, Galindo, Grananda, Vallonti, Barbadun etab .... ) moeta asko, 
kalitate eta kantitate handiko arrainak ematen zituzten, non es" 
kualde honetalko beharrizanalk betetzeaz gain, Bilboko merka
tura eramaten bait zituzten. Aipatutako Delmas autoreak Mus
kiz-i buruz hitz egiten, beste ondorengo hau esaten zuen: "Po
veñara joten duen Barbadun ibaiaren goiko aldean amuarrain 
eta aingira ederrak hazten dira eta ibaiaren beheko aldean, San
telices zubiraino doan itsasoaren urarekin nahasten da non 
arrain gozo gozoak harrapatzen bait dlra". Oso ospetsuak dlra 
Santurtziko sardinalk, baita beste arrain batzu ere, mihi arrainalk, 
barbarinalk, lupinalk, lasunak, etab. 

Abeltzantzak zelai ederrak zeuzkan eta ekainaren 24, 25 eta 
26an Muskizen egiten zen feriak izen handia zuen. 

Baina aipatutako iharduera guztiekin batera, bazegoen bas
te bat eskualde osoari izaera eman diana, burdlnaren erausketa 
eta laborapena hain zuzen. Azken honek <;Jau kan garrantziagatik 
oharkera berezia emango diogu. lnguru honek alntzinatik eza
gunak izan diren burdintoki áberatsak izan ditu, hauek, Argalario 
(Barakaldo) menditik Mello (Muskiz) mendlko mehatzetaraino 
zeharkatzen dute Mendibil, Burtako. Zugaztieta (La Arboleda), 
Triano eta abarrean zehar pasatuz (1go, 2., 3., 4., 5.argazkialk). 
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2.argazk1a: La Arboleda. 

3.argazkta: Tnano aldea. 
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4.argazk1a: Meatzeak Gallartan. 

5.argazkia: Meatze batetako argazkJ zaharra. 
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Burdinaren laborapena Euskal Herrian, Kristoren aurreko VI. 
edo VII. mendetik ezagutzen da, baina ez zuen aurrerapen han
dirik eman erromatarren garaira arte. Azken hauek, mea erauste
ko oso ando aritu ziren · Somorrostro eta Astmga-Burdeos ba
tzeko, eta ondoren, itsasoarekin ere bat egin. 

Jakina da X. mendean Somorrostrotik zamari bidez mea 
Errioxa, Nafarroa eta Arabara igortzen zena, eta itsasoz Gipuz
koa eta Lapurdi aldera. 

Euskal Herriko legeetan, arauetan eta abarretan, foruetan 
eta dokumentu askotan burdinaren aipamenak agertzen dira, 
aintzina aintzinatik. 

Bizkaiko Lege Zaharrak bere testuko zati haundi bat ola-gi
zonei eskeintzen die, garai honetan, burdinaren erausketa eta 
laborapena Bizkaia eta Gipuzkoako industria garrantzitsuena 
bait zen. Zalantzarik gabe, euskal olek XVI. mendean jo zuten 
gailurra. Mende honen erdikaldean 80 olek ziharduten, hauen 
produkzioa 80.000 kintal burdin eta altzairu izanik, eta produk
zioaren erdia Castillara esportatzen zutelarik. Mende honen 
amaierarako, Bizkaiak eta Gipuzkoak 300 ola zeukaten. Hauen 
produkzioaren erdia esportaziorako erabiltzen zuten eta beste 
erdia itsasontzi eta tresnagintzarako, baita ere arma zuri eta 
suharmetarako. Ospe handikoak behar ziren izan gure burdin 
eta altzairuak zeren Shakespearek ere bere "Hamlet"en burdi
nezko girgilu batzuei "bilboes" izena eman bait zien. Eta ''The 
Merry Wives of Windsor"en "bilbos" izena ezpatei, hauen jatorria 
argi gogora ekarriz. 

lnork ez zeukan haztegiaren jabegorik, jaurerriko mendieta
tik edozein herritarrek eraus bait zezakeen mea. Honela ba. 
1732an Antonio Jase de Mazarredo y Salazar-ek, (Lope García 
de Salazar-en ondorengoa, hau Muñatoneseko (Muskiz) gazte
luko (6.argazkía) banderiza eta "Bienandanzas e Fortunas"en 

6.argazk1a Muñatoneseko gaztelua. 

egilea), Bilbon onetsitako izkribuetan ondorengo hau onarrerazi 
behar izan zuen: "Meak eta Triano mendiajaurerri, bertako biz
tanle eta bizilagunena da eta ez behinola ohostu egin zituen Sa
lazarrena". 

Esandako hau Fausto de Elhuyar-ek baíeztatu egiten du 
Gasteizen 1793an Real Sociedad Vascongada del País-ek 
egindako Junta Orokorrari aurkeztu zion "Estudio de las minas 
de Somorrostro" !anean: " ... meatzar guzti hau Enkarterríetako 
hiri eta tokitarren jabegoa da eta bertokook bakarrik goza deza
kete, beraien artean inolako ezberdintasunik ezin delarik egin. 
Enkarterrietako edonork nahi duen lekutik eta nahi duen madura 
atera dezake mea (elkarri kalterikegiten ez bazaio) eta honegatik 
inork ezin eska diezaioke konturik. Hau dela eta, indusketak 
kontaezinak dira gaur egun 120tik gora ari bait dira !anean." 

Trianoko meatzetatik urtero 800.000 kintal ateratzen zirela 
zioskun lturrizak, hauekin Blzkaia, Araba, Gipuzkoa eta Enkarte
rrietan zeuden 282 olak homi zitzaten. Aipatutako ola hauek ho
nela zeuden banaturik: Bizkaian 146, Gipuzkoan 94, Enkarte
rrietan 24 eta Araban 18. Ola hauez gain beste hauek ere homi
tzen zituen: Nafarroan zeudenak, Mena bailarakoak, Santander 
mendietakoak eta Asturiaseko Printzipadokoak. 

1801 ean, jakintsu alemandarra eta aztertzaile handia zen 
Guillermo de Humboldt-ek zera idatzi zuen bere koademoan: 
"Somorrostroko meatzetatik 900.000 kintaletik gora mea untzi
ratzen dira urtero, honen erausketarako 230 lagunetík gora ari 
direlarik eta garraiorako beste honenbeste". 

Gure herrian zehar egin zueneko bidalaren egunkarian, So
morrostroko meatzetan lan egiteko moduaz ere idatzi zuen 
Humboldt-ek, eta bolu jolasa katxete erarak daukan garrantzia 
eskualde honetan argitu nahiean transkribitu egingo dugu berak 
idatzitakoa. "Sestearen zulotik 1 Om.tako luze-laburrera baldin 
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7 .argazkia: Nerbioi ibaiko ezker aldeko gune baten b1sta. 
P. Gonzalbo pintoreak egina 1857an. 

badago edozein bizkaitar jatorrek zila dezake. Batek bestearen 
beheko aldean zilatu eta hau bestearen zuloraino heldu ezkero 
goiko aldekoak dauka urrundu beharra. Baten batek bere mea
tzea urtebetez erabili gabe uzten badu jabebako bihurtzen da. 
Herri honetako antolakuntza arruntaren oinarrizko legeak aska
tasun pertsonalerako soilik daudela eginik ematen du, baina 
meatzagintzarako erabat kaltegarriak dira. Ziurtasun osoz beste 
hau ere baiezta daiteke, hau da, inon ez zela horren txarto esplo
tatzen hain meatze aberatsa, zeren inork ez bait daki beste nor
bait etorri eta pikutara bidaliko ate duen lan osoa, horregatik inor 
ez da ausartzen dirutza handiegirik inbertitzen. Gainera hemen
go meatzagintzak ahal denik eta gastu txikienak egiten ditu, ez 
bait du behar egunsari arrunta ateratzeko adina baino". 

"Hemengo artea baino eskasagoaz ez·da inongo meatza
gintzan iharduten. Lan honetan deus ez c;lakitenak eta beren 
mendietatik landa ezer ikusi ez duten nekazariak dira dihardute
nak. Meatzari agremiatuen izena ere ezin eman diezaieke, ez 
bait dute jaritzi berezirik ere erabiltzen. Lurra edonola eragin, zu
loa egineta eskuz aurkitzen duten mea pikotxez kolpatzen dute. 
Zuloak, sakontasun deserosoa hartzen duenean lanerako edota 
urak eragozpenak jartzen dituenean bertan behera uzten dute 
eta ondoren aurreko zuloa bezain antzabakoa egiten dute. Si
nesgaitza din..idien arren, idlak erabiltzen dituzte mea erausteko, 
hauek narra batekin sartu eta irtetzen dira. Narra honen gainean 
otarrea (rastro) daramate izugarrizko aldapetan gora eta behera 
erabiliz, eta daukaten pairamen, indar eta iaiotasuna benetan da 

harrigarria. Aldapa maldatsuegia den lekuetan, zenbait gizonen 
artean, eskuko otarreetan pasátzen dio mea bata besteari. Bur
din mea meatze aurreko leku leunera botatzen da eta han gizo
nezkoak zein emakumezkoak zati txikiak eta handiak banatu 
egiten dituzte sardetxe batez. Zati handiak gurdiz eramaten dira 
erreketara han untzira ditzaten eta gero itsasoz garraia. Zati txi
kiak mandoz igortzen dira". "Meatzagintzan sei hilabete soilik 
dihardute, hau da, maiatzetik urrira. Denboraldi honi igandeak 
etajaí egunak kenduz, lanerako egunak 140 besterik ez dira". 

Bai, Humboldt jauna, bai! Gero etorri ziren bai, mendia eze
zik zerbait gehiago ikusten zutenak, teknologia moderno eta 
"arte" handiarekin etorri ere! Etorri ziren bai etorri, eta lege anti
langile eta antieuskaldunetan babesturik gure historiaren órrial
derik gordinenak idatzi zituzten! 

Garal hartan egindako lurraren harrapaketa basatiak biziki 
zail egiten du asmatzea nolakoa zen El Desierto. Bai, zuk zeuk 
esaten zenuen El Desierto Estatú Españoleko ingururik xarman
garriena zela. Hormigoi eta asfaltu toneladek, zentzurik gabe sa
kabanaturik eta lurraren harrapatze gordinaren arabera banatu
rik, sinesgaitz egiten dute XIX. mendeko (7.argazkia) plnturetan 
agertzen dena asmatzea. Zakurapen eta indarrez kentze hone
kin batera, gizasemearen esplotaziorik xurgatzaileena iritsi zi
tzaigun. Meatzariei bizitzeko baldintzak pairaezinak bihurtu zi
tzaizkien. Osasunerako kaltegarriak ziren barrakoietan pilatuta 
bizi ziren eta eguzkiak irtetzen zuenetik izkutatzen zen arte egi-
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ten zuten lan soldata lotsagarriaren truke. Nagusiaren eskuetara 
itzultzen zen gainera kobratzen zuten huskeria, enpresako kan
tinetan egin behar bait zituzten derrigorrez erosketak. 

Meatokien pribatizazioa eta inguruaren neurrigabeko esplo
tazioa zehatz-mehatz jakitea nola egin zen oso zalla da, dena 
den lege eta arauen bilbapena ondorengo neurriak bitarteko zl-
relarik egin zen: · 

1 . 1825eko meatzen legeak aurreko legislazio osoa indarrik 
gabe utzi zuen eta meatze horiek erregearen jabegoak 
zeuzkan, era berean, arau berriak ezarri zituen, honela gure 
berezko legeak guztiz erasotzen zituen. 

2. Udaleko ondasunen desamortizazioak erreztasunak ema
ten zizkien zenbait familiari eta lagun gutxiko taldeei mea
tzen jabegoa lar zezaten. 

3. 1869ko Figuerolaren lege Hbreganbistak mea esportazioa 
utzi zuen eta honekin batera meatzen elkarte liberalek kapi
tal atzerritarren sartzea erraztu zuten. 

4. Azken batetan, gerra kar1isten ondorioak zirela eta, gure he
rriak gaitasun politikoa galdu zuen. Botere politiko hau 
gabe, estatu zentralista espainiarrak gure herrian ere, inda
rrean jarri zituen aipátutako lege neurri eta disposizio guz
tiak. 

Bilbapen honekin batera, gure herriarentzat zeharo erabaki
korra izango ziren zirkunstantziak ematen ziren nazioartean. 

1856an, Bessemer-ek, bere izena eman zion altzairu bila
katzallea asmatu zuenak, industri siderometalurgikoa guztiz 
irauli zuen, altzairu produkzio masiboari oso kostu baxua ahalbi
deratu zion eta. 

Sistema hau oso azkar zabaldu zen bai Europan eta baita 
ere EEBBn zehar, honekin batera mundu osoan sortu zen tren
bidea egin nahi bizia. 

Nazioarteko merkatuen nagusigoa lortzeko konpeten
tzia gogorraz lnglat~rrak ez zeukan ze¡reginik EEBBen aurrean. 
Siderurgia ingelesak behar zuen mea kantitateak, eskaintza eta 
eskaera desorekatu egln zuen bere lurralde barruan .. Honen era
ginez, izugarrizko gorakada izan zuen mearen salrieurriak, ho
nela ba, 1872an ingeles hematiten lingotearen tonelada EEBB
ko baino 75 zen garestiago. EEBBko toneladak 93 txelin eta pe
nike bat balio zuen, ingeles toneladak ordea, 170 txelin. 

Egoera honek, ingeles siderurgia derrigortu egin zuen kanti
tate handi eta salneurri anean lar zitzan lingoteak, bestela na
zioarteko merkatuak behin betirako galtzeko arriskua zeukan. 
Eta jaklna, Suezia eta Bizkaiko meatzetan hematiteak úgariak 
zirenez, leku hauetara jo zuen. 

Bizkaiak eskeintzen zituen abantailetaz berehala kargutu zi
ren lngeles enpresarioak. Abantaila hauek ando baino hobeto 
zehaztu zituen Manuel Gonzalez Portillak ondorengo modu ho
netan: 

1 . Meatzeetatik kostalderako hurbiltasunak azplegiturarako 
inbertsioa sano murrizten zuen. 

2. ltzultzeko nabigazioaren gorapenak, pleitak merketzen zi
tuen. 

3. Euskal mea oso homogeneoa zen eta gainera aberastasun 
metaliko handiagoa zeukan (50-55 bitartean). 

4. Mearen kokatzea kapa trinkoetan, harrobiaren esplotazioa 
zeru zabalean eta esku lanaren merketasuna. 

5. ltsasadar eta portuko sarreraren hobetze lanek nabegazioa 
biziki erraztu zuten eta zeharka bada ere, itsasontzien tone
lalaren gehitzeak gutxltu egin zituen pleitak. 

Modu honetan ba, 1870erako bageneukan gure meatzetan 
''The Bilbao River and Cantabrian Rallway C.L." elkartea. Eta 
l873rako Consett ingeles eta Krupp alemaniarraren "La Orco-

8.argazk1a: Tren meatzan baten hanteg1aren era1kuntza. 
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9.argazk1a: Tren meatzari baten lokomotora tx1kia. 

nera lron Ore Co. Ud." elkartea ere. 

1876rako Denainen kapitalarekin "Société Franco-Beige 
des Mines" eta baita Montetaire frantziarra eta Cockevill belgia
rra, azken hauei Ybarra familiak utzi zizkien meatzeak. "Luchana 
Minning" eta abar ere. 

Laster batean eskualde hau aire hariteriz, planoz, trenbidez 
eta abarrez josita geratu zen. 

Trenbide hauetariko lehena Blzkaiko Foru Aldundiak eraiki 
zuen. Trianokoa hain zuzerl, eta 1865ean bukatu zen. 

Honen ostean Galdamesekoak, 187qan. Me Lennan, 
1877an. Orconer, 1877an ere. Somorrostro meatzeak 1880an. 
Luchana Minning, 1887an. Castro-Alen, 1895ean, (8. eta 9. ar
gazkiak). 

Mearen zati handiena esportaziora[<o zen, jakina. Honela ba, 
1899an 6.496.000 tonelada mea atera zen, hauetatik 586.600 
tonelada soillk geratu zen .Euskal Herrian, bertoko industri side
rurgikorako. Beraz, hemen geratu zena 9 bester'ik ez zen izan. 
lnglaterrara 3.485.000 tonelada eraman zuten eta gainerako 
guztia beste nazio batzutara. 

Erausketa eta esportazio masibo honek, enpresa atzerrita
rrekin batera esku hartu zuen euskal burgesiaren talde txiki bati 
(Ybarra familia, Chavarri, Martinez de las Rivas, Lezama y Legui
zamon, Gandarias eta abarri) ikaragarrizko etekinak eta kapital 
pllaketa handiak eman zizkion. Beraz, irabazi hauekin Nerbioi 
ibaiko monokultibo siderurgikoari hasiera eman zitzaion. 

Aipatutakoari, 1841 ean sortu zen Boluetako Santa Ana el
karteak eman zion hasiera. 

Ybarra familia, 1826an Povaleko ola hasi zen esplotatzen. 
1846an Guriezoko galda bat eskuratu zuen eta honela "Nuestra 
Señora de la Merced" elkartea sortu zen, azkenik 1854an Galin
do eta Nerbioi ibaiak elkartzen diren lekuan, El Desierto deritzo
na hain zuzen, "Nuestra Señora del Carmen" lélntegia sortu 
zuen, labe garai bi zituelarik (hauetariko bat cock-ezkoa zen). 

1880an, "La Sociedad Vizcaya"k cock-ezko zenbait labe 
garai eraiki zuen Sestaon, hauen fundatzaileak Victor Chavarri y 
Salazar eta Pedro Gandarias zirelarik. 

1882an, S.A. Basconia eraiki zen latorria eglteko. Urte hone
tan ere, "Sociedad de Altos Hornos y Fábricas de acero y de hie
rro de Bilbao" eratu zen, zeinek Ybarra familiarena zlren Guriezo
ko "La Merced" eta Barakaldoko "Nuestra Señora del Carmen" 
lantegiak erosi bait zituen. 

1886an, "La Cantabria"k Sestaon eraikitako instalazioak 
Francisco Martínez dfi las Rivas Ubietak erosi zituen. "La Mude
la" edo "San Francisco" lantegia fundatuz. 

1887an, Beasainen (Gipuzkoa) funtzionatzen zuen latorri 
lantegia Sestaora eraman zuten. 3 urte geroago Cia Anónima 
Iberia bihurtuz. 

Nerbioi ibai ertzeko lantegi iharduera guzti honek, 1902an jo 
zuen gailurra Sociedad Altos Hornos de Vizcaya S.A.-ren heda
tzearekin batera. Honek, "Altos Hornos y Fábricas de Hierro y 
Acero de Bilbao"ren instalazioak, "Sociedad de Metalurgia y 
Construcciones de Vizcaya" eta "Cía Anónima la lberia"ren 
aportazioak eduki zituen. Elkarte honek bere· sorreran instala
zioak gain, lau meatze, Asturiasen harrikatz putzua eta meatze 
trenbidea zeukan. 

Bizkaiko Labe Garaia sortu zeAean, 200 enplegatuk, 14 in
geniarik, 75 kontramaisuk, 5620 langilek eta 230 meatzarik 
ziharduten. Kapital soziala 32.750.000 pztatan finkatu zen eta 
honek aurreko ariketan 147. 778 tonelada altzairu lingote ekoitzi 
zuen. 

Ekoizpena, esportazioa eta mearen barru kontsumoa hona
koa izan zen 1876an: 432.000 tonelada ekoizpenarena, 
350.000 esportazioarena eta 50.000 barru kontsumoarena. 
1899an ekoizpen eta esportazioak goia jo zuten: 6.496.000 eta 
5.412.000. Aurreko urtetik 1938ra progresiboki jeitsi ziren mag
nitude biak: 1.820.000 eta 1 .090.600. Eta azkenik 1967an ho
nela finkatu zen: 1.492.414 eta 2.7 49. Bien bitartean mendea
ren hasieratik barru kontsumoa gehitu egin zen,.beraz, eraustu
tako mea ez zen aski hemengo labeetarako, hau da: 1899an. 
586.600, 1938an 679.500 eta 1966an 1.243.854. 

Mea esplotazio bortitz honek eta baita ere XX. mende hone
tan zehar sarritan aipatutako enpresen inguruen ezarpenak, 
gaur egun eskualdeari daukan zorioneko itxura eman diote. Era 
berean, esku lanaren eskaera hain handia izan denez, etorkinen 
kopurua txit ikaragarria izan da. Arrazoi hau dela medio, popula
zioak hazkunde beldurgarria izan du. 

191 Oerako meatzetan lan egiten zutenen kopurua 
13.000koa zen bataz beste. Hauetariko 70a ondorengo pro
bintzietatik etorri zen; La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, 
Lean, Soria, Palencia, Zamora eta Burgos. Kopuru handiena 
aurreneko sei herrialdeetatik etorri zen. 

Eskualde honetako populazioa 1802an 4834 bizilagunekoa 
zen eta 1984an 310.733koa. 
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Udalak 1802 1864 

Barakaldo 1.425 2.688 

Portugalete 647 1.527 

Abanto-Zierbena 

Muskiz 

Sáriturtzi 2.762 5.353 

Trapagaran 

Sestao 

Urtuella 

1802ari dagokion bizilagun kopurua fieal Academia de la 
Historia-ren hiztegitik hartua da. Hortaz, baliteke datu hauek au
rreko urterer:i l)atetakoak izatea. Berdin gerta liteke 1864ko da
tuekin, hauek Delmas-en "Guía del Señorío de Vizcaya"tik har
tuak dira eta. 

XIX. mendearen hasierako udalen legera arte, Somorrostro
ko bailara zazpi kontzejotan zegoen eraturik. Kontzéjo hauek bi 
taldetan banatzen ziren beren buruak gobernatzeko. Talde ba
tean Santurtzi, Sestao eta Trapagaran zeud.en eta 1.21 O bizila
gun zeukaten. Gainerako laurek bigarren taldea osatzen zuten 
1.532 bizilagunekin. 

T alde bakoitzak alkate bana eta kontzejo bakoitzeko agintari 
bana zeukaten, Muskiz-ek ezik. Honek 3 agintari bait zeukan. 

Urtuellak Santurce-Ortuella izena hartu zuen, eta Santurce 
Antiguo-tik banandu egin zen 1901 ean. Ordurako 4.000 bizila
gun zeukan. 1980an Udal Batzarrak Urtuella izena soilik hartzea 
erabaki zuen txarto ulertzerik sor ez zezan. 

Abanto de Yuso, Abanto de Suso eta Zierbena herriak XX. 
mendearen hasieran batu egin ziren udal bakar bat eratzeko. 

Gaur egun eskualde hau, Euskal Herri osoa legez, krisi eko
nomiko sakonean murgildurik daga, honen ondorengo langa
bezia palratuz. Baita ere krisi kultural sakonean, hau da, hiz
kuntza nazionala berreskuratu ezinik, identidade arazoekin, 
etab. Eta XIX. mendean bezalaxe benetako botere politikorik 
gabe behin beti;ako arazoak konpontzeko. 

JOLAS ZELAIA 

Bolu jalas ezberdinetako zelaiei bezalaxe, honi ere "carrejo" 
deitzen diote. Teorikoki, semizirkular tankerakoa dugu "carre
jo"a, bi zirkunferentzia erdi dituelarik. Zirkunferentzi erdi hauek, 
jalas honetarako · garrantzi handia daukan zurezko "taco"aren 
oinarriaren erditik taiutzen dira. ''Taco"aren oinarria ukitzen, ur 
"pozo"a daga, (1 O.argazkia) eta atzerago 5,80m.tara gutxi gora 
behera, parlan blokea edo harria. (3.irudia eta 11.argazkia). 

Erradio txikienaren semi-zirkunferentziari "primera raya" de
ritzo, eta kanpoko aldekoari edo erradio handikoari "segunda 
raya". Marrok, ubide batez markatzen dira jalas zelaiaren lur edo 
belartzan, batzutan arranpa itxura harturik. Ubide edo arranpa 
hauek, karez zuriturik ikusi ditugu behin baino gehiagotan. Jalas 

1877 1910 1975 1984 

4.360 119.249 117.747 118.692 

2.476 5.663 54.501 59.309 

2.075 9.848 9.951 9.794 

1.556 4.040 6.052 6.250 

2.667 3.370 53.216 54.036 

1.009 6.390 13.462 13.686 

1.074 11.820 41.713 39.727 

5.469 8.897 9.239 

10.argazkía: Ugarteko «Carrejo .. aren «taco" eta «pozo .. a. 



"BOLU JOIJ\SA KATXETE ERARA" 33 

3.IRUDIA 

11 .argazk1a; Ugarteko "carre¡o .. a. • Tire"a aurrekaldean. 

4.IRUDIA 
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zelaiak aldapa txiki bat dauka "taco"tik "segunda raya"rantz. 
(4.irudia). 

Marra hauen amaierak se'1nalaturik egoten dira. Batzutan 
burdin tutu txiki batzuez edo taketez egiten dute seinalizazioa. 
Masta batzuez ere ikusi dugu eta txapelketa egunetan bandera
txoak ipintzen dituzte. Edo harri arrunt batzuez, edo Uriosteko 
"carrejo" zaharrean ikusi dugun bezalaxe, ezkerreko "raya" biak 
horma batetan amaitzen dira eta hortxe egiten dituzte markak. 
Aipatutako seinaleoi «pudres" deritze (12., 13., 14., 15., 16., 17.ar
gazkiak). !zen honekin ezagunak diren beste jalas batzuen berri 
ere badaukagu, adibidez, puxtarrien jalas bati eta leku batzue
tan "piano" izenez eta beste batzuetan "pianillo" izenez ezagun 
diren jolasak ere, azken hauetan txanpon batzuez jolasten dela
rik. Jalas guzti hauetan, "pudre"etatik ateratzen direnean "bola", 
"bolo", puxtarri edo txanponak, ez du baliorik. 

Lan honetan zehar dauden "carrejo" guztien neurri zehatzak 
emango ditugu, baina orain jalas zelai honi dagozkion batez 
bestekoak besterik ez. Azken honekin ez dugu esan nahi ideia
lena denik "carrejo" hau, zeren neurtu izan dugun zenbait "carre
jo" muga handiekin izan bait dira taiutuak. 

Jalas zelai honen "primera raya"ren erradioa 10,09m.takoa 
dugu, eta "segunda raya"rena 8,40m.takoa. (1.taula) (3.irudia). 

"Pudre"en mailan dagoen aipatutako zurezko blokeari 
"taco" deritzo. Hamaika "taco" muntatuak dira dauden "carre
jo"etan, eta gainera salte agertzen dlren beste bost ere neurtu 
izan ditugu. "Taco"aren batez besteko neurriak hamaseiak lku
sita, trapezoide tankerako "taco"a ateratzen da. Honek, 
76,25zm. dauka luzeran, oinarriaren atzeko aldeak 57,06zm. 
eta aurreko aldeak 59,06zm. 

Esan beharra daga, 16 "taco"etatik 5 errektangularrak direla 
eta trapezoide itxura dutenen artean, bederatzik aurreko aldea 
haridiagoa daukatela atzekoa baino eta bik alderantziz, hau da, 
atzeko aldea aurrekoa bairío handiago. 

Zurezko "taco" honek, "pozo"ranzko beherako makurdura 
txikia dauka, eta 11 "carrejo"ri dagozkion batez besteko desni
bela 10,81 zm.takoa da. "Taco" aren atzeko aldeak edo "pozo" a 
ukitzen dagoen aldeak bihurgunetxo bat egiten du 5 zm.tan. 
Dena den, desnibel honen neurriak errebaje hau hasi aurretik 
hartu ditugu (2.taula). 

"Taco" hauek enbor erdiak dira, eta hauen alde makurra lu
rrean sartuta daga. Neurtu ditugun bi "taco" hauen erradioek 
37,5 eta 28,5 zm. zeukaten (18., 19., 20., 21.argazkiak). 

Haritza da gehien gustatzen den zura, dena den banana 
zura ere erabili izan' da azken boladan, Gorostitzan, Basatxun 
eta Barakaldon adibidez. Retuerton (Barakaldo), noizbehinka 
Barquin errementariaren desagertutako "carrejo"an guaiakan 
zurezko "taco"a jartzen zuten. Egur hau hain gogorra denez, 
material berdineko "bola"k "taco"a jotzen zuenean txinpartak 
ateratzen zirela esan digute. Banana zurak "bola"ren indarra ga
lerazten duela esaten dutenez, haritzarenari deritze hoberen. 
"Bola"k haritz "taco" a jotzen duenean sortzen duen "clack" za
rata entzungarria da". 

90 urtetako Timoteo Loizagak (22.argazkia), Uriosteko se
mea berau, desagertutako Musk'1zeko frontoi alboko eta El No
cedaleko (Urtuella) "carrejo"an harrizkoak zirela gogoratzen du. 

Zurezko "taco"a "bola"ren etengabeko kolpeekin eta den
borarekin hondatu egiten da, beraz zeio eta arrabotaz konpon
du beharra egoten da. 

Esan dugun bezala, .. carrejo» hauen «taco,,aren atzeko al
deak ukitzen du ur "pozo,,a eta hau lurrean zulatuta eta oholez 
indarturik egoten da. Uriosteko «Carrejo,, berriaren "pozo,,a hor
migoiez egin dute dena den, eta burdin lamina bat sartu diote. 
11 «Carrejo,,etako .. pozo,,etan hartutako neurriek ematen digun 

"pozo,,en batez bestekoa, ondorengoa da: "carrejo»aren arda
tzaren norabidean 32,63zm. luzeran eta 43, 13zm. zabaleran. 
Basatxuko "PºZº"ª hala ere, luzeran handiagoa da zabaleran 
baino, hau da, 42,5 eta 28zm. Beste salbuespen bat Muzkizeko 
«Carrejo,,arena da, hau trapezoide itxurakoa da alde zabalenak 
"taco .. aren atzeko aldea ukitzen duelarik (3.taula). 

.. carrejo .. aren beste osagai bat jokalariak "bola" jaurtikitzen 
duen puntua dugu, eta honen izena .. tire" da. "Tire,, harri edo 
hormigoiez egindako blokea da. 11 «Carrejo»ri dagozkien neu
rrien arabera, trapezoide tankerako batez besteko «tire"ª atera
tzen da. Honek, ardatzaren norabidean 47,63zm. dauka luzeran, 
.. taco,,aren alde hurbilenak edo aurreko aldeak 67,81, eta beste 
aldeak edo atzeko aldeak 72,81.11 «tire,, hauetatik dena den, 
lau errektangularrak dira eta Musklzeko .. carrejo»aren atzeko al
dea biribila da, azken hau errata harri baten zatia baita (23.ar
gazkia). 

"Tire,, honek, .. taco,,ak legez, makurdura txikia dauka, baina 
aurkako zentzuan, bai bata eta bai bestearen aldeak aurrez au
rre geratzen direlarik. 11 «tire" hauen batez besteko desnibela 
8,67m.takoa da.(2.taula) (24.argazkia). 

San Roman de la Cuestako (Abanto-Zierbena) «Carrejo»aren 
"tire .. ak berezitasun bat dauka atzeko aldean eta zera da: 
2,2zm.tako altuera eta 5zm. zabalerako irtenunea. Hala ere, hau 
ez dugu kontutan eduki bere desnibela neurtzeko, oinarritik hartu 
dugu neurria (25.argazkia). San Fuenteseko (Abanto-Zierbena) 
.. carrejo"a irudi geometriko batez daga horniturik (26.argazkia). 

Jalas zelai hauen «tire,,en aurreko aldean eta baita ere ingu
ruan, parlan lamina edukitzen dute (27.argazkia), leku hau delarik 
jaurtikitzailea ibiltzen den tokia. El Regatoko (Barakaldo) plakak 
begira jotzen du, ikurrin ederra (Euskal Herriko bandera) eta ge
rezi parea dauzkalako margozturik. Gereziok txoko zoragarri ho
nen sinbolotzat eman daitezke, inguru honetan ugari eta kalitate 
onekoak hazten bait dira. 

«Tire .. aren beherengo aldea edo aurreko aldea, eta 
.. taco»aren atzeko aldearen arteko luze-laburrera Bolu Jalasen 
Batzordeak arautu du, berau baita jalas mota honen ardatzak 
ematen dituena. 1985eko martxoaren 4ko batzar nagusian ai
patutako .. tire" eta .. taco,,aren arteko neurria 5,75m.tan jartzea 
erabaki zuten, dena den 15zm.tako gora behera zilegitzat jo zu
ten. Beraz, 5,75ekoa neurri aproposena izan arren, gehienez 
5,90 izango balitz eta gutxienez 5,60, ontzat eman daitezke. Za
lantzarik egon ez dadin, batzar nagusi honetan luze-laburreraren 
gora behera honela zehaztu zuten: "luze-laburrera, "tire,,aren 
beherengo aldea eta «taco .. aren .. tope .. aren artekoa izango da". 
Eta, hartutako erabaki hau 1986ko denboraldian jarriko dela in
darrean gehitu zuten. Aurrerantzean luze-laburrera honetaz ari 
garenean "distancia de tire,, esango dugu. Erabakitako arauak 
betetzen ez duten «Carrejo .. ak bi dira gaur egun: Muskizeko "ca
rrejo,,a, honek 5,24m. bait dauka eta Uriosteko (Urtuella) "carre
jo" zaharra, honek 6,2m. 

11 "carrejo,,tan egindako neurrien arabera, «tire,,aren batez 
besteko luze-laburrera 5,80m.takoa da (1.taula). 

«Carrejo" baten batez besteko luzera, dauden 11 .. carrejo»en 
neurrien arabera, 24,78m.takoa da. Esandako luzera honen ha-· 
siera "segunda raya .. dugu eta "tire" harriaren atzeko aldea, 
amaiera. 

"Raya .. bien batez bestekoa 18,49m.takoa da (1.taula). 

Emandako neurriak, helduentzako diren "carrejo,,en neurriak 
ditugu, zeren gazteentzakoak ere bait daude, gaur egun hiru 
hain zuzen. Hauetaz aurrerago mintzatuko gara (1., 2., 3.taulak). 

Dirudienez, beste garai batzuetan, "carrejo,,ak egiteko garia 
eultzitzen zen larrainaz baliatzea, oso normaltzat ematen zen. 
Egia esan, oso aproposak dira horretarako eta oraindik ere zen-
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12.argazkia: R. de Durañonako "carre¡o,,aren "pudre"ª 
aurrekaldean. 

14.argazkia: Górostizako "carre¡o,,aren "pudre"ª· 

13.argazkia; La Cuestako .. carrejo,,aren "pudre"ª· 
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15.argazkia: Uriosteko "carre10" zaharraren "2.raya,,ko ezkerreko 
"pudre•a. 

17.argazkia: Basatxuko "raya· eta "Pudre"ª· 

16.argazkia: Uriosteko "carrejo" zaharreko "segunda raya .. ko ezkerreko 
npudre»a, 
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3.IRUDIA 

1goTAULA 

uCARREJO»AK A B e D C+D C+D+B C+D+B+A 

EL REGATO 0,44 5,77 8,94 8,28 17,22 22,99 23,43 

BASATXU 0,41 5,77 8,62 7,60 16,22 21,99 22,40 

GOROSTITZA 0,48 5,87 10,12 10,25 20,37 26,24 26,72 

UGARTE 0,51 . 5,76 10,45 9,15 19,60 25,36 25,87 

R. DURAÑONA 0,41 5,85 11,29 8,23 19,52 25,37 25,78 

URIOSTE (zaharra) 0,51 6,20 10,75 8,25 19,00 25,20 25,71 

URIOSTE 0,48 5,86 10,00 9,50 19,50 25,36 25,84 

SAN FUENTES 0,66 5,83 11,22 6,40 17,62 23,45 24,11 

LA CUESTA 0,35 5,83 10,51 7,16 17,67 23,50 23,85 

KABIEZES 0,59 5,88 10,29 9,53 19,82 25,70 26,29 

MUSKIZ 0,40 5,24 8,90 8,05 16,95 22,19 22,59 

Batez bestekoa 0,47 5,80 10,09 8,40 18,49 24,30 24,78 

LA CUESTA 0,36 3,58 4,30 3,50 7,80 11,38 11,74 

R.DURAÑONA 0,41 4,91 5,70 5,54 11,24 16,15 16,56 

GOROSTITZA 0,32 4,28 2,97 3,17 6,14 10,42 10,74 

Batez bestekoa 0,36 4,25 4,32 4,07 8,39 12,65 13,01 
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I 

A 

2.TAULA 

uCARREJO»AK 

EL REGATO 

BASATXU 

GOROSTITZA 

UGARTE 

R. DURAÑONA 

,. meo'' 

URIOSTE (zaharra) 

URIOSTE 

SAN FUENTES 

LA CUESTA 

KABIEZES 

MUSKIZ 

LA ARENA 

' Batez bestekoa 

LA CUESTA 

R. DURAÑONA 

GOROSTITZA 

Batez bestekoa 
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uTACO»A 

A B e D 

84,50 60,00 60,50 10,70 

61,50 62,50 56,50 8,80 

77,50 55,00 53,50 -

73,50 61,50 60,00 10,50 

80,00 64,00 64,00 9,40 

77,50 60,00 57,00 -

80,00 72,00 63,00 10,50 

74,50 64,00 64,00 12,00 

71,00 59,00 65,50 8,70 

86,00 54,00 54,00 14,20 

75,00 55,50 55,50 11,50 

72,50 53,50 44,50 -

85,50 59,00 50,00 -

74,00 64,00 64,00 9,50 

80,00 59,00 56,00 13,20 

67,00 51,00 45,00 -

76,25 59,62 57,06 10,81 

63,00 47,50 39,50 7,30 

63,00 54,00 54,00 6,90 

62,00 54,00 54,00 7,50 

62,66 51,83 49,16 7,23 

uTIRE»A 

A B e D 

44,00 69,00 72,00 7,20 

41,00 67,00 67,00 6,00 

- - - -

48,00 77,00 78,50 7,80 

51,00 86,50 89,50 6,00 

- - - -

41,00 54,00 60,00 10,50 

51,00 57,50 57,50 15,50 

48,00 56,00 67,50 10,50 

66,00 82,00 82,00 5,00 

35,00 64,00 64,00 8,20 

- - - -

- - - -

59,00 92,00 92,00 11,70 

40,00 41,00 71,00 7,00 

- - - -

47,63 67,81 72,81 8,67 

36,00 66,00 66,00 5,00 

41,00 55,50 61,00 10,90 

32,00 40,00 30,50 5,50 

36,33 53,83 52,50 7,13 
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18.argazkia: .. Taco" saltea La Cuestako "carre10,,an. Atzekaldean bolak 
jartzeko tramankuloa. 

19.argazkia: «Taco" saltea El Regatoko "carreJo,,an. 
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21.argazkia: Platano zurezko .. taco .. saltea Gorost1tzako .. carreJo,,an. 

22.argazkía: Uriosteko Timoteo Loizaga, Orrnaza eta Manolo San Juan. 
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1 1 

t 
A 

23.argazkia: Muskl~eko ·la Campa" "carreJO"ko ..t1re>·a. Errotarri zat1a da. 

.1 s ... 
fJ 

, 
1 1 ., 

Podio . 

3.TAULA 
«CARREJO•AK A B 

EL REGATO 28,00 44,00 

BASATXU 42,50 28,00 

GOROSTITZA 33,50 43,50 

UGAITTE 30,00 44,50 

R. DURAÑONA 30,00 43,00 

URIOSTE (zaharra) 37,00 50,00 

URIOSTE 33,50 50,50 

SAN FUENTES 36,00 49,00 

LA CUESTA 31,00 38,00 

KABIEZES 27,50 42,00 

MUSKIZ 30,00 42,00 

Batez bestekoa 32,63 43,13 

LA CUESTA 26,00 33,50 

R.DURAÑONA 25,00 40,00 

Batez bestekoa 25,50 36,75 
24.argazkia: R. Durañonako "carrejo•aren •tire"ª· 
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26.argazkia: San Fuenteseko «carrejo,,aren «tire•a. 

27 .argazk1a: "Tí re,, aurrean eta batzutan 1nguratzen ere homigo1zko basea egoten da. Uriosteko E. Kalabozo 11.a «bola" 1aurtikítzen. 
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bait "carrejo,, «de la Era,, izenaz dira ezagunak. Juncalen honela
ko bat zegoen eta La Escontrillan (Trapagaran) beste bat, San 
Fuenteseko zaharra eta Vallen (Abanto-Zierbena) beste bi. Ben
golean (Barakaldo) beste bat. 

Uriosteko "carrejo,,zaharrak, 100 l,Jrtetik gora dauka. Antza 
denez, "carrejo de la Era» izenez ezagutzen dute bertako nagu
siek. Timoteo Loizagak garia nola eta noiz eultzitzen zeneko oroi
men argia dauka oso. Lehendabizi lurra gertutzen zuten gana
duaren zimaurrez eta urez egindako kapa batez, "hieros" deri 
tzon intsusa antzeko zuhaixka batzuez egindako isatsaz zabal
tzen zutelarik. 

Gero azauak zabaltzen zituzten eta zenbait behor aske utzi 
ere, hauek beren etengabeko ibileraz galburuak garan zitzaten. 

Gaur egun; «carrejo»ak belarrez estaltzeko joera dagoela 
dioskute, baina antzina lurrezkoak ugari ziren, Kabiezesekoa 
(Santurtzi) adibldez. 

Jalas zelaiaren lurrean egon zitezkeen oztopoei edo irregular
tasunei ez zieten garrantzi handiegirik ematen antza, dena den 
oztopoak gainditzeko beharrezko zen lrudimena derrigorrez biz
kortzen zuten biziki. Jalas eremu barruan zuhaitzak zeuden "ca
rrejo .. ak ere baziren. "Bolo,,ak eta «bola" geldi-geldi gera ez zite
zen zuhaitzon aurrean ohol bi jartzen ziren branka eginez, San 
Pedro enparantza zaharreko "carrejo»an, Kabiezesen eta La As
turiana tabernan adibidez. 

ccBOLO»AK ETA ccBOLA»K 

Kirol honetan aritzeko erabiltzen diren elementu mugikorrak 
dira hauek. Jokalariak jaurtikitzen duen «bola" erabat esferikoa 
da, hau da, ez dauka zulorik ezta euskarririk (28.argazkia) eta 
guaiakan zurez egiten dute 1920.urtetik. Egur gogorra eta tinkoa 
da, untzigintzan erabiltzen zena eta erabiltzen dena oraindik. He
lizea lotzeko, kaskoaren kanpo aldetik pasatzen den kuxinete 
antzekoa egiteko erabiltzen da zur hau. Uriosten erabili zen lehe
nengo guaiakan bolak bi liberdi zeuzkala zehaztu zigun Timoteo 
Loizagak eta "bola" honekin jokalari legendaria izan zen Agustín 
Barronek jolasten zuela ere esan zigun. Agustín Barran bizirik 
balego 97 edo 98 urte izango zituela diosku Timoteok. Gauza 
anekdotiko bezala esango dugu «Tomasillo,,ko (Barakaldo) «Ca
rrejo .. a hertsi zenean, hau da 36a aurretik, zazpi liberdiko guaia
kan "bola,, zena Gorostitzako «Carrejo,,ak erosi zuela. 

Lehen, «bolank, arte eta harizkoak ziren, baina guaiakanez
koak bezain onak ez ornen ziren, azken hau ez bait da oso erraz 
hondatzen eta "bolo,,ak gorago igotzen dira antza. Guaiakanez
ko «bola" hauen agerketa ikusi dugun bilakaera txikienetarikoa 
izan da. Gaurregun, "bola" hauek, Trapagarango Manuel Larrus
kainek edo Retuertoko Carrascok torneatzen dituzte honetarako 
behar den guaiakana untzigintzan lortzen dutelarik. Egur hau ga
restia denez oso, "bola" bakoitzak 25.000 pztatik gora balio du 
eta tomeatzeak 5.000 pzta. · 

Bolumena eta pisua galtzen duten arren, «bola,,k pikatzeko 
direnean berriro torneatu behar dira. 

Gaurregun materialea askoz hobeto zaintzen da baldintza 
hoberenetan egon dadin, baina beste garai batzuetan kalabaza 
antzeko "bola"k zeudela esaten digute. Artez edo haritzez egin
dako antzinako "bola,, asko berriak zirenean ere ez ziren esferi
koak ezta perfektoak. Normalki jokalariek, heurek egiten zituzten 
"bola,,k. 

Gure berriemaileen ustez oraingo «bola»k pisutsuagoak dira 
lehengoak baino. Egungo pisua 3.500 eta 4.000 gramo bitarte
koa izaten delarik. Katxete Boluen Batzordeak 1 .983ko aben
duaren San egindako batzar nagusian zera erabaki zuen: Euska
diko bakarkako txapelketetan eta herri arteko txapelketetan 

28.argazk1a Unosteko "carrep·an "bola,,tarako eg1ndako tanta1an 
guaiakanezko «bolank. 

behintzat, «carrejo" antolatzaileek hiru «bola,,na eduki behar dute 
derrigorrez. Txikiena 3.500 gramotakoa eta handiena 4.000koa. 

Noizbait, 3.750 gramotako "bola,, «arauzkotzat" jotzen en
tzun dugu. 

Uriosteko lau "bola,,ren pisua ondorengoa da: 3.730gr., 
3.750gr., 3.800gr. eta 3.900gramo. 

Ugarteko «carrejo»ko lau «bola,,rena: 3.000gr.ko 2, 3.720gra
mo eta 3.680gramo. 

Basatxuko birena: 3.400gr. eta 3.750gr. 

Trapagarango R. Durañonaren "carrejo,,ko bostena: 4.630gr., 
3.740gr., 3.850gr., 3.905gr. eta 3.975gr. 

La Cuestako San Román "carrejo,,an: 4.060gr., 3.700gr. eta 
3.600gr. 

Guk ezagutu dugun pisutsuena, Eusebio Mlñambresek (bere 
jarraitzaileek "Bolo,, izengoitiaz ezagutzen dute) erabiltzen duena 
da eta honek 4.200gr.dauka. Guk ezagututako 23 "bolo,,en ba
tez bestekoaren arabera 3.703gr.takoa ateratzen da, dena den 
Miñambresena eta Ugarteko 3.000gr.tako biak ez baditugu kon
tutan hartzen, hauek, muturrekoak baitira, batez bestekoa 
3.749gr.takoa izango litzateke. «Arauzko,,tzat ematen·den pisua 
dugu kurioski. aBola" honen perimetroa 55zm.takoa da gutxi 
gora behera. 

Uriosten hiru «bola" dauzkate mutikoentzat: kilokoa, kilo t'er
dikoa eta bi kilotakoa. 

Durañonan bi: kilo t'erdikoa eta bi kilo t'erdikoa. 

Eta La Cuestan beste bi: bi. kilo eta ehun gramo eta kilo eta 
zazpirehun gramotakoa. 

·--~---------
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uTaco»an jartzen diren •bola» txikiei ubolOS» deitzen diete. la 
ia esferikoak dlra, poloetako atxatamiento txiki biak salbu, hauen 
funtzioa «taco .. aren plano okertuan finkatzea eta bueltarik ez 
ematea litzatekelarik (29.argazkia). 

Data zehatzik (15, 20, 30 urte) ezin badugu eman ere, 
•bolo»ak ·barrica .. itxurakoak ziren eta Basatxuko Marcelino Zu
rutuzak dioskunaren arabera, zenbait kasutan hain moldagaizki 
eginak zirenez ldiazabalgo gazta ematen zuten. 

•Bolo" hauek askoz ere zailagoak ziren igotzeko, eta haueta
riko bat ikusteko aukera Timoteo Lolzagarenean Izan genuen, ai
patutako «bolo"ª Julián Loizagak egina bait zen duela 34 urte 
nekosta zurez, mutiko batek jalas zezan. 9zm.tako altuera zeu
kan eta 5zm.tako kaskete edo korona bi muturretan (5.lrudia). 

Egun erabiltzen dlren ubolo•ak arte zurezkoak dira eta 
ubola»k tornatzen dituzten berberak tornatzen dituzte hauek ere. 
·Bolo" bakoitzeko torneatzeak 300pzta bailo du. Abanto-Zierbe
nako Eugenio Barquin de Vallek ésan digunez, 75 urtetakoa be
rau, ubolo»en artea ez da ibarrekoa izan behar ula de solero» bai
no. Eguzkiak gogorren jotzen duena beraz, gogorragoa izaten 
bait da, eta gainera enbor aldekoa eta ez adarretakoak. 

uBolo,,en pisuaren kontua ere Batzordea saiatu da arautzen, 
hónela ba, 83ko abenduaren San egindako batzar nagusian zera 
esan zen: Euskal Herriko Bakarkako zein herrien arteko txapelke
tako ubolo»en pisua 1.050gr.takoa izango da gutti gora behera. 

•Pozo»an sartu aurretik, sei «bolo»en totala 6.200gr.tatlk 
6.400gr.tara aldatuko da. 

uUretan sartu aurretik" aiparnena, urarekin pisu handiagoa 
hartzen dutelako da logikoki. 

1.050gr.tako pisu honi normala deitzen diote jalas honen za
leek, 1.200gr.takoa, ordea, pisutsua deritze. 

Batzordean, ubolo" hauen pisuaz kezkatuta dabiltza oraindik, 
zeren 1985eko martxoan egindako batzar nagusian, jokalarien 
kategoria ezberdinen arabera arautu beharraz aritu bait ziren be
rriro ere. 

Ugarten, 1.050gr., 1.000gr., 900gr. eta SOOgr.tako ubolo•ak 
dauzkate. 

Basatxun, guk dakigunez behinik behin, 1.000gr.tako bat 
daukate. 

Uriosten, 850gr., 1.050gr., eta 1 .100gr.takoa daude. 

R. Durañonan, 900gr.tatik 1 .200gr.tarako bost ubolo» joko. 

San Fuentesen, Euskal Herriko IV. Bakarkako Txapelketa 
dela eta, 1.050gr.tako 18 «bolo» egin zuten. 

1984ko Euskal Herriko Kinto-Pekosen (adin kontuen arra
zoiagatik soldaduzka egin ez dutenak) 11. Txapelketa dela eta, 17 
urtetik beherakoek 500 gr.tako ubolo»ekin eta 18 urtetik gora
koek 950gr.takoekin jolastea erabaki zuten. 

R. de Durañonako ucarrejo»an 600, 400 eta 250gr.tako 
•bolo•ak dauzkate mutikoek jalas dezaten, eta ubolo»ak zurzuri 
zurezkoak dira. 

JOLASTEKO MODUA, PUNTUAKETA ETA ABAR 

Aurretiaz ur upozo,,an sartutako ubolo"ak utaco .. gainean jar
tzen dira. Normalki 6 ubolo" jartzen dira, hala ere jokalari bakoi
tzaren esku daga gehiago edo gutxiago jartzea (30.argazkia). 

uTaco»an ubolo»ak jartzen duenari uarmador» deritzo eta az
ken honengan konfidantza osoa dauka jokalariak. Armadorearen 
lana izugarri garrantzitsua da (31., 32., 33.argazkiak). 

29.argazkia: Basatxuko ucarrejo .. an artezko ubolo»ak. •Taco"aren plano 
okertuan finkatzeko atxatarniento txikíak ikus daitezke. 

( 

5.IRUDIA 

----------------------------------- ---------------- ---------------------------------------------------
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30.argazkia: Unosteko .. carre¡o" bernko .. \aco,,an boloak. 

31.argazkia: R. de Durañonako •taco .. an, Uriosteko Agustln Ruiz 
•armada" jartzen. 

32.argazkia: R. de Durañonako .. taco,,an, El Regatoko José Luis Santurtun "armada" ¡artzen. 
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33.argazkia: Ugarteko Agust1n Barrón "bolo"ak "arrnatzen». "Pozo,,t1k hurb1I eg1ten du 1kus daitekenez. 

«Bolo»ak •taco»an jartzearen moduari, edo hobe esanda, 
«boJo,,ek osatzen duten figuran "armada» deritze. "BoJo .. ak jarri 
ondoren, eskukada pare bat ur botatzen zaie ubolo,,ei eta .. ta 
CO»ari. 

Jokalariak uboJa .. , oin bat utire»an derrigorrez apolaturik jaurti
kitu behar du (34., 35., 36., 37.argazkiak). Jaurtikitako ubola" 
«taco»raino doa eta honen kolpeaz ahal den uboJo,, gehien eta 
urrunen desplazatu behar ditu. Batzutan, ez askotan, hutsa dela
rik medio eta ez nahia, "taco•ra heldu aurretik lurra jotzen du 
ubolank. Honen ostean ubolonren bat joko balu eta honek edo 
hauek uprimera raya· pasako balute ontzat emango litzateke jo
kaldia (38., 39., 40., 41., 42.argazkiak). Jokalariak uboJa,, jaurtiki 
ondoren, ez dauka mugaturik bera ibil daitekeen eremua. Berak 
nahi duen guztia aurrera daiteke. 

Jaurtiketa hasita, «bola" eroriko balitzaio jokaldiak ez luke ba
lioko, «bola» galdua litzateke. 

Jaurtiketaren balorazioa ondorengoa litzateke: 

"Primera rayan eta .. segunda raya" artean geratu diren 
«boJo,,ak punto bana balio dute, baldin eta jokalariak jaurtlkitako 
ubola» uprimera raya» gainezkatzen badu. «Bolak,, «Segunda 
raya" gainezkatzen badu ere ez dauka balio gehiagorik. Adibidez 
6. irudian ikusten dugun jokaldian, uraya»en artean hiru «bolo» 
daude eta «bolank uprimera raya» gainezkatu du, beraz, «tres 
bolos" "canta•tzen da, hiru puntu alegia. «Primera raya .. pasa
tzen ez duten «boJo,,ek ez dute baliorik. 

.. segunda raya" gainezkatzen duten «boJo,,ek bina punto ba
lio dute, aurrekoan esan dugun bezala uprimera raya»ra heldu 
edo pasatzen badu «boJa,,k. 7.irudian adibidez, 5 uboJOn balio 
duen jokaldia dakusagu, hauetariko bi uboJonk «Segunda rayan 

--------·--- ----· 

pasa bait dute eta batek "Primera raya ... «Taco"an geratzen di
ren uboJo,,ek, «primera raya" pasatzen ez dutenek bezala, ez 
dute baliorik. 

8.irudian dakusagun jokaldian u4 txorra" edo «4 corta» «Can
ta,,tzen da. uTxorra" hitza betidanik izan dela erabilia dioskute 
baina belarrira hain txarto egiten duenez bigarrena hasi dira era
biltzen. Hau balio gabeko jokaldia dugu zeren jokalariak jaurtiki
tako ubola»k ez bait du uprimera raya» gainezkatu. 

uBoJa,,k «primera rayan gainezkatuko balu baina uboJo,, batek 
ere ez, «blanca» edo «Campo» ucanta,,tzen da. Azken hitz hau 
zaharrago dela uste dute (9.irudia). 

·Bola»k ubolon bat ere ez badu mugitzen ere «blanca" edo 
ucampon jokaldia deritze (1 O.irudia). 

"Rayan edo upudre,,en mugetatik kanpo pasatzen diren 
·bolonek eta efektoagatik ucarrejo»an kokatzen direnek balioa 
galtzen dute, hau da, ez dute puntuatzen (11.irudia). 

«Bolo»ren batek ·carrejo»aren mugen barruan uprimera rayan 
gainezkatuko balu baina efektoren baten ondoren irtengo balitz. 
balioa !zanga luke. 12.irudian ubolo»ak punto bat balio du. 

Dena den, ahal denik zalantza gutxien egon dadin, hormaz, 
etxez, ibaiez eta abarrez mugaturik dauden «Carrejo,,etaz zenbait 
oharpen egin behar dugu. Basatxuko ucarrejo .. an adibidez, Jgo 
upudrena baino lehen joku zelaiko mugaren (ohola, gomarekin 
ohola, eta abar) kontra eta «primera raya .. gainezkatu ezkero 
ontzat ematen da jokaldia. uBoJa,,rekin gauza bera gertatzen da 
(13.irudia A «boJo,,a). ·BoJo,,ak «pudre• bien arteko ucarrejo .. aren 
mugan jotzen badu eta gero «segunda raya" gainezkatu balio du 
jokaldiak eta bi puntu edo uboJo,, irabazi beraz (13.irudia B 
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«boJo .. a). «Pudre .. bien arteko "carrejo .. aren mugan jo ondoren 
eta «segunda raya .. gainezkatzen ez badu punto bat balio du, ja
kína (13.irudia C «boJo,,a). 

El Regatoko «carrejo,,az ere gauza bera esan daiteke, zentzu 
honetan berdinak bait dira. Hala ere, A "boJo,,arena gertatzea 
zailagoa da, «pudre,,ak "taco .. aren baseko mailatik hurbilago bait 
daude. 

San Fuenteseko "carrejo .. an, eskuin aldean mugatzen duen 
horman gertatzen dira kontu hauek. Uriosteko zaharrean, ezker 
aldean mugatzen duen horman batez ere. 

Uriosteko "carrejo,, berrian ere oharpen bat egin beharra 
dago zeren hormigoizko hesitxoa bait dauka bai «raya .. en ba
sean baita ><taco,, eta "tire,,en arteko aldeetan. «BoJo .. ren batek 
hesitxo hau joko balu eta gero "Primera" edo "segunda Raya .. 
gainezkatu, ez luke baliorik izango (14.irudia). Guk geuk ikusi 
dugu jokaldi hau "carrejo .. honen inauguraziorako egin ziren txa
pelketetan. 

Partidua aldez aurretik zehaztuz, honenbeste «bolo" edo 
«boJa .. tara izaten da. «BoJo .. etara egin ezkero, aldez aurretik be
raiek erabakitakora heltzen den lehena izango da garaile. 200, 
250, 300 «boJo .. etara eta abar. Muga hauek, biek gaindituko ba
lltuzte «bolo,, gehien lortu duena izango litzateke garaile. 

"BoJa,,tara egin ezkero, "bolo" gehien egiten duena izango 
litzateke garaile. Adibidez 3 «bolo..tara, 40tara eta abar. 

Jokalariak jaurtikitzerakoan ikusleak isildu egiten dira, hau 
konzentra dadin. 

«BoJo,, jalas era honetan jokalariak egiten dituen mugimen
duak edertasun handikoak dira. 

Jarraian ematen dizkizuegun argazkietan fase ezberdinetan 
deskonposatutako jautiketa ikus dezakegu. 43.ean jokalaria kon
zentratuta dago eskuineko eskuan "bola" duelarik. 44.ean "tire,,a 
zapaltzeko gertutzen ari da eta jarraian jaurtiketaren prestaketan 
hasia. 45.ean prozesu honetan jarraitzen du. 46.ean «tire,,a za
paltzear dago eta punteria egiten. 47.ean jadanik «tire,,an dauka 
oina eta «boJo,,etara apuntatzen. 48.ean "boJo,,ak begibistan di
tuela hankak flexionatzen hasten da gero «bola" indarrez jaurtiki
tzeko luzatzen dituelarik. 49.ean eskuineko besoa luzatzen has
ten da non beso honetako eskua bait dauka «boJa,,n. 50.ean be
soa erabat Juzaturik dauka eta jaurtiketaren unea dugu hau. Es
kuineko oinak ><tire,,a zapaltzen jarraitzen duela ikus dezakegu. 
51.ean «bola,, jaurtiki du eta "tire..tik irten da. 52. eta 53.ean jaur
tiketak eragindako ondorengo mugimenduak. 

Jaurtiketa hau oso teknikoa da baina bortxa handikoa (54.ar
gazkia). Jokalari on batek indarraren beharra dauka, baina hau 
ez da aski. lndar handiko eta ondo eginiko morroskoak ikusi di
tugu baina hain indartsuak ez diren batzuren kalitaterik ez dau
kate. lndarra ezezik, teknika ere beharrezkoa dela dioskue eta 
txapelketetan edo apostuetan garrantzi handia daukan hiruga
rren faktorea: «Corazón•>, hau da, Jasaltasuna, epeltasuna, ez jarri 
urduri, ez ulitu eta abar. 

Jaurtiketa modu bi bereizten dira. Bata, teknikoagoa dena, 
«boJo .. ak "cintura,,n jotzeko «boJa,, erraseatzean datza (55.argaz
kia). Jaurtiketa honek «boJo,, gehiagG mugitu ezezik, «bola»k "Pri
mera raya .. gainezkatzeko aukera handiagoa dauka. Beste jaurti
keta, «bola" goitik behera jaurtikitzean datza eta «machucón" 
edo «machetón" deritzo. «BoJo,,ak bortxa handiz irtetzen dira 
«taco .. tik baina balta ere nahi baino gehiagotan hantxe bertan 
gelditzen dira geldi-geldi edo ez oso urrun. Jaurtiketa honetan, 
«boJa .. k «primera raya .. ez gainezkatzeko arrisku handiago dago. 
Kasu bi hauetan («boJo .. ak eta «boJa .. k «primera raya .. ez gainez
katzea) arriskua handiagoa da «taco .. aren desnibela handia bal
ta. Jaurtikitzeko modu honetan «bolo» gehiago apurtzen dira. 
Hau gertatzen denean, zati handiena non geratu den ikusi behar 

da jokaldia puntuatzeko. 

Jaurtikitzeko zenbait modu adierazteko "bola coronera" esa
ten da, hau da, «boJa,,k poloetan dauzkan korona txikietan jotzen 
duenean hain zuzen. 

Orain «armador,,aren eginkizunaz arituko gara gehitsuago, 
kirol edo jalas honen zaleen ustez aparteko garrantzia bait dau
ka. Kargutu gaitezen honen garrantziaz, noizbait entzun diogu 
indar handiko jokalari batí urlia edo berendia izan balu "armado
re" puntuaketa handiago egingo zukeela ziur asko. Benetako 
managerrekin konparatzen ere entzun izan dugu, baldintza fisi
koak dauzkan edozein gizaseme aparteko jokalari bihurtu bait 
dezakete. 

Manager hauek orohar, pertsona nagusitxoak eta urteetan 
"carrejo,,etan ibiliz hartzen den esperientziadunak izaten dira, 
gainera somatze gaitasun handia daukate. Gaur egungo "arma
dor .. ak hauek difugu: Jesús de la Cruz, Agustín Barrón, José 
Luis Santurtun, Julián Sarasola, Manolo San Juan, eta abar (56., 
57., 58.argazkiak). 

Dena den, Euskadiko Lehen Binakako Txapelketan irabazle 
izan zirenen «armador"ª 14 urtetako José Mari Calderón muti
koa izateak atseginez harritu gaitu jalas honen zaleok (59.ar
gazkia). 

Gauregun "armada»k berdintsuagoak direla diosku Timoteo 
Loizagak. Lehenago «Carrejo .. en irregulartasunen aurrean asma
kizuna bizitu behar zen. Oztopoak gainditzen jakin behar zen: 
ubideak, zuhaitzak, harriak eta abar. Eta «boJo,,ak eta «boJa,,k 
hobeto irristatzeko, ongarriak izan zitezkeen jalas zelaiaren zatiak 
aprobetxatzen ere jakin behar zen. Horrela ba, Eugenio Barqui
nek zioskun, Manuel Ruizek, «Liebre,, goitizenaz ezagunagoa eta 
Valleko (Abanto-Zierbena) semea berau, "la era de allá,,ko albo
ko "carrejo .. an jolasten zuenean «taco .. aren ezker aldean «bolo" 
gehiago jartzen zuela «Carrejo .. ak alde horretan zeukan aldapa 
beheraz baliatzeko. 

«Armador" ona denak gauza guzti hauek eta gehiago kontu
tan eduki behar ditu, adibidez: jokalariak egun horretan daukan 
indarraz jabetu, bere egoera fisikoaz, jolasean zehar galduz doan 
indarraz, egun horretan «boJa .. gorago edo beherago botatzeko 
tendentziaz, ezkerretarantz ala eskuinetarantz eta abar. Esanda
ko guztiagatik «boJo,,ak modu ezberdinetan kokatzen dira. 

Agustín Ba,rronek dioskunez, «taco .. aren aurreko aldean jar
tzen diren Jau "boJo,,etaz batez ere kezkatzen da. Gorengoko 
"bolo,, bien artean bi zentimetrotako separazioaz kokatzen ditu 
eta "Primera raya .. gainezkatzeko arazoren bat balego urrengo 
«bolo" biak zabaltzea nahiago luke. Atzekaldeko "boJo,,biak nor
malki jartzen diren moduan baino zabalago kokatzen ditu behar
bada, batez ere eskuin aldekoa. Azken honetaz orientaziorako 
baliatzen da, «boJa .. ren sarrerarako alegia. 

Beste «boJo .. etatik bereizten den «boJo .. ren bat badago, ko
loreagatik («boJo,,berria), arrailaren batengatik eta abar, aurreko 
aldean jartzen du eta ahal bada bereizketa hori izkutaturik. Atze
ko aldean utziko balu jokalariak bereizketa horri begiematearen 
arriskua legoke nahi gabe, eta ondorioz honen arabera jaurtikiko 
Juke «bola ... 

"BoJo,,ak nolabait hondatuta badaude, ondo E:iagoen aldea 
«boJa,,k jo dezakeen norabidean jartzea komeni da. 

Lehen esan dugun bezala «boJo,,ak busti egiten dira 
«taco .. an jarri aurretik, baina gehiegi bustitzea ere ez da komeni 
"pasma .. tuta geratzearen arriskua daukate eta. Lurrezko «Carre
jo,,etan, Kabiezesekoa adibidez, gutxi bustitzea komeni da, bes
tela lurra hartzen dute eta txarto irristatu. Euskadiko 111. Bakarka
ko Txapelketan 1983an hain zuzen, Eduardo Benitez txapeldun 
gertatu zen !no Zamarripari irabaziz, bata zein bestea Urioste
koak. Txapelketaren amaieran bien «armador,,ek esandakoaz 
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34.argazkia: Zlerbenako arraunlari zaharra den Jose Angel Elosegu1, "bola .. 
jaurtlkitzeko prest óina u\ire•an duelank. 

35.argazkia: Uriosteko Julián Albizu oina .. \ire,,an duela. 
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36.argazkia: El Regatoko Tintxu Allende 01na "t1re .. an duela ora1nd1k. 

37 .argazk1a: Uriosteko Eduardo Benítez 1aurtikitzeko prest, oí na .. ure .. an duela oraindik. 

38.argazkia: 

"Bola", hutsen bat ez bada, aíretik doa .. taco•ra heldu arte 
non boloak jotzen bait ditu. Juan Antonio Olabarria dugu 
jaurtikitzaílea, honen atzean Federico Besga. 81 hauek, Eus
kadiko l.go txapelketan bíkote egín zuten. Eskuín aldean, 
Agustín Barrón •annador»a. Ugarteko Carrejokoak ditugu 
guzti hauek. 
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39.argazkia. "Bola" a1dean. Roberto Ru1z dugu jaurt1k1tzailea. Atzekaldean ezkerret1k esku1nera: Jullán Sarasola, "armador,,a; Ennque Kalabozo 1, 
aipatutako bikotekako txapelketan Robertoren lagun eta Agustín Ruiz, hau ere "armador"ª· 

40.argazkia: Gorost1Zako "carre¡o,,ko J. A. Femández uCanta" ubolo,,ak ptzeko momentuan. 
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41.argazkia: Ennque 11 .. taco,,ok "bolo,,ak mug1tzen. Atzean, E. Benítez eta Juhán Sarasola. 

42.argazkia: El Regalo «Carrejo,,ko 1intxu Allenda .. taco,,ok .. t:Jo10 .. ak mugitzen Durañonan. 

------·-·--·--·----------
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43.etik 53.era b1ak barne d1rela J. A Fernandez .. canta•. Jaurt1ketaren 
mug1mendu ezberdinen deskonposaketa. 

45.argazkia. 

44.argazkia. 

46.argazkia. 

55 



56 ENRIQUE IBABE - JUANA LUJANBIO 

47.argazkia. 48.argazkia. 

49.argazkia. 50.argazkía. 
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51.argazkia. 52.argazkia. 

53.argazkia. 

-~----------~------·--------------
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54.argazkia: lndarra eta teknika behar duen k1rola dugu Jose Angel Eloseg1 1aurt1k1tzen. 

55.argazkia: Teknika eta 1ndarra. Fedenco Besga bola 1aurtikitzen. 

----- ~ ~- ~-------·--------------------------
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56.argazkia Ezkerret1k esku1nera tente F Besga, Manolo San Juan eta L Zamarnpa. Kokor1katur1k Ju!ian Sarasola eta 
Agustín Barrón. Unosteko San Juani eskeinitako omenaldlan. 

57.argazkia. Manolo San Juan, Unosteko "carrep•aren 1nauguraz1oan. 
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58.argazkia: Uriosteko katxete erarako elkartearen lehenda
kari den J. l. Barza, Kabiezeseko J. de la Cruzi 
trofea ematen. 

59.argazkia: Euskad1ko B1kotekako l.go Txapelketaren b1kote 1rabazlekoa den José Man Calderon .. armador"ª gaztea erd1an. Honen 
ezkerrean, A. Vázquez .. carballo" eta esku1nean, J. M. Perdiguero. Gorostitzako .. carreJO"koak denak. 
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argi utzi zuten "armada,,ren eragina. Julián Sarasolak, txapeldu
naren "armador,,ak zera zioen: "partidua, amaieran nahiko ziur 
geneukanez "armada" zabaldu egin dut. Hau da, «bolo,,ak ba
natuago kokatu ditut nahiago izan bait dut «bolo,,ak gutxiago au
rreratu, puntuak ziurtatu eta «bola"k «primera raya" pasatu". Za
marriparen «armador"ª den Manolo San Juanek ere zera esan 
zuen: "Aurrea hartu zigutenez pixkat gehiago itxi behar izan dugu 
eta horrela «bola"k sartzea zailagoa da, jakina. Beraz, «bolo,,ak 
gehiago elkartu gehiagok «igo" dezaten, baina «bola" «primera 
raya.. ez pasatzeko arriskuan jarriz «armada»k eragiten duen 
erresistentziagatik". 

Gehiago edo gutxiago ere zabaltzen dira «carrejo,,aren ozto
poaren arabera. «Bolo,,en igoera zailagoa den "carrejo,,etan 
gehiago zabaltzen da eta alderantziz ere. Dena den, aurreko 
«bolo" biak zabalik dauzkan sei "bolo,,tako "armada" hau 
1945.urtetik erabiltzen da, Kabiezeseko Julián Aberasturi jokala
riaren "armador"ª zen Tomás López Santa Colona hasi zelarik 
erabiltzen. "Armador" apart honek, Aberasturik «bola" jaurtiki
tzeko zeukan modu bereziaz jabetuta, «armada"k aldatu egiten 
zituen azken modua gaurregun ontzat ematen delarik. Jalas za
leen ustez, benetako iraultza izan zen. Julián Aberasturi jokalari 
trebea izatetik «arriskutsu" bihurtu zen. 

Ordurarteko «armada" arrunta bost "bolo,,takoa eta alde
rantzizko ..y,, itxurakoa zen (15.irudia), gaur egun jalas honetako 
Batzordearen zigiluan ikus daitekeen bezala. "Armada" hau au
rreko aldean «bola" batez hertsirik zegoenez «bola" «txorra" 
asko egiten ziren, "Primera raya" pasatzen ez zuten "bolak" ale
gia. 

Bost «bolo,,dun «armada" izan arren, bai Timoteo Loizagak 
marraztu digun «armada"k eta baila beste zenbait jokalarik egi
ten zuenak, arazo honi egin zioten aurre (16.irudia). 

Bost "bolo,,tako «armada"k erabiliz ere batzutan apostuak 
egiten zirela esan zigun Loizagak, baina «armada" hauetan 
"bolo,, bi aurreko aldean jartzen ziren, bat erdian eta beste biak 
atzean (17.irudia). Modu honetan, jaurtikitako "bola" bakoitzeko 
«bolo" bat «taco,,tik mugitzean zetzan jolasak. «Bola" batek 
"bolo,, bat baino gehiago mugitzen bazuen ez zuen balio eta gai
nera ezin ziren «taco .. an berriro jarri. Lehendabizi aurreko aldeko 
«bolo,,ei jaurtikitzen zien, erdikoari gero eta azkenez, atzeko al
dekoei. "Bolo" zailena atzeko aldeko ezkerrekoa ornen zen. Jo
lasteko modu honekin ikusten zen jokalari trebea zein zen. 

Beste batzutan, aurkakoak «armatutako,, «bolo,, bakar batez 
egiten ziren apostuak. 

Uriosten ere batzutan, jokalari bakoitzak nahi zuen lekuan ja
rritako «bolo" bakar batekin egiten ornen zituzten apostuak bai
na oina ur "pozo,,an sartuta behar zuten jaurtiki «bola". 

Esan behar da ere, Uriosten partiduak interes handia hartzen 
zuenean «pozo,,ra ura bota beharrean, txakolina botatzen zutela. 

DESAFIOAK, SARIKETAK, TXAPELKETAK ETA ABAR 

«Carrejo,,aren inguruan eratu diren elkarteei eta hauek sortu
tako Batzordeari ezker, kirol honek bere lotaldi arriskutsuari eten 
egin dio eta gainera etorkizun ederra eman ere azken urteotan. 
Ahalegin sutsu eta sarritan latza izan denaren emaitza, hainbat 
sariketa eta txapelketen eratzea izan da. Txapelketa hauek, 
maiatzean San Isidro egunetik irailaren amaierara bitarteko jalas 
sasoian banatzen dira. Berehala arituko gara hauetaz. 

Lehenago, beste bolu jalas ezberdinetan bezalaxe, desafioak 
eta posturak zirela atxaki argi daga. Eta eguneroko atxakia gal
tzen zuen edo zutenek ordaindu behar zuten txakoli pitxerra edo 
azkaria. Normal.ki txakoli edo tabemaren baten ardurapean ze
goen "carrejo,,a eta aisi tarteetan eta batzutan ez aisi tarteetan 

15.IRUDIA 

16./RUDIA 

17.IRUDIA 

o 
00 

o o 

00 
o o 

o o 
o 

o o 

61 



62 ENRIQUE IBABE- JUANALUJANBIO 

ere joaten ziren hara. Aintzina, Timoteo Loizagak dioskunez, txa
koliko jabeak aski zuen kontsumizioak ematen zuenarekin. Ge
roago, hau ez zen nahiko antza eta "ª pagar las cuerdas .. hasi 
ziren. "Bolo .. ko honenbeste ordaintzea adierazten zuen "pagar 
las cuerdas .. ek. Beraz, aldez aurretik erabakitakoa «bolo .. ko 1 O 
zentimo bazen eta partida 50 "bolo .. tara izan, galtzaileak 5 pzta. 
ordaindu behar zuen normalki. Eginahalak egin arren ezinezko 
egin zaigu "pagar las cuerdas .. en esanahia argitu. Zeintzu soka? 
Taiutzeko sokak erabili ote ziren eta hori dela eta "carrejo .. aren 
kostearen amortizazio antzekoaz ari ote ziren? 

Gaur egun, araututako sariketa eta txapelketekin batera, de
safioak ba dira, dagozkien apostu izkutuekin. Argi daga hauek 
direla aintzinako benetazko jarratzaileak. 

Joku honen zaleen oroimenean, 1916an egindako desafioa 
daga. Desafio hau El Juncaleko (Trapagaran) (60 .. 61.argazkiak) 
Cecilia Quintana eta "Chatillo de Zuazo .. edota "Chatillo del Reti
ro" izengoitiaz ezagun zen Angel Castaños jokalari ospetsuen 
artean egin zen. Pedro Bolivarren "carrejo .. ospetsuan izan zen 
desafio hau. Azken hau, "Pedrín" izenaz eta baila ere "America
no .. (lurralde hartan emandako urteengatik) goitizenaz zen ezagu
na. Apostulari gogorra zen gizon honek, txakoliko "carrejo .. a 
ezezik, topekarako oilar eta ahariak ere ba zeuzkan. Burtzeñan 
zegoen eta 1925ean desagertu zen "carrejo .. hau luxuzkotzat 
ematen zen. "Primera raya .. raino ornen zegoen oholeztatuta eu
ria zenean ere jolastu ahal izateko. Desafio honek sorrerazi zuen 
espektazio honen berri, hartarako kantatu ziren koplek ematen 
digute. Trapagarangoek hau kantatzen zuten: 

60.argazkia Timoteo AL11c'<,Jd armador· Cec1l10 K1ntana eta Marcellno 
Barrón Repelegako .. carre10,.an 1.944. urtean. 

.. unos disen que el "Chatillo" 
otros disen que Barrón, 
pero yo sigo diciendo 
que Kintana es el mejor• .. 

Gutxiagorako ez ziren Barakaldotarrak, beste hau: 

..unos disen que Kintana 
otros disen que Barrón, 
pero yo sigo diciendo 
que "Chatillo" es el mejor•" 

Uriosteko jolaszale sutsuek ere, jota hau entzutean eta gai
nera lno Zamarripa txapeldun handia hangoa denez, konponke
ta batzu egin dizkiote jotari honela kantatuz: 

.. unos disen que Kintana 
otros disen que Barrón, 
otros disen que "Chatillo", 
pero en Urioste decimós 
que Zamarra es el mejor ... 

61.argazkia: Agust1n Barrón eta Cec1lio K1ntana Unosteko "carreJO•·an 
1.962. urtean. 

Jotetan aipatutako Barrón jokalaria beste jokalari mitiko bat 
zen. Era berean, Marcelino eta Agustín bolari ospetsuen aita zen. 
Agustín hau izan da gure berriemailetariko bat. 

Agustín Barronek (aita) ere (62.argazkia) Angel Castañosekin 
500 pztako desafioa izan zuen 1920 inguruan. Ugarteko gaur 
eguneko «carrejo»tik hurbil izan zen desafioa, hau da, "carrejo .. 
zaharrean. 

Agustín Barronek galdu zuen eta bere semeei esaten zienez, 
sorbaldan zeukan mina kentzeko aguarrasarekin egin zizkioten 
igurtziek egin ornen zioten kalte. Timoteo Loizagaren eritzia de
safio honetaz bestelakoa da, honek dioenez desafioa 1 .000 
pztakoa izan zen eta Barronek 6 libratako "bola .. rekin jolastu 
zuelako galdu ornen zuen. Angel Castañosek, ordea, 7 librata
koarekin jolastu zuela eta "bola .. honek "subía medio bolo más 
por lo menos .. zioen. Timoteo Loizagak, garai guztietako jokalari
rik trebeena Ugarteko Munibe zela uste zuen. Jokalari honek 
mende hasieran jolastu zuen eta 191 Oean edo Ameriketara joan 
zen. Jokalari honen iaiotasuna handia zen, beti leku berberean 
jotzen zuen .. taco .. a .. bola,,rekin eta denborarekin markatuta ere 
uzten zuen. 

-------~-,----------~----------·----.-~----------~-~------~- --~~-------
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62.argazkia: Bolo partidura tc1X1sez E:sku111 aldeko lehena Agust1n Barran. 

Jalas honen zaleek goraipatu eta ahaztu ez duten beste jo
kalari bat Barakaldoko Mesperuzako José Txarola Urkullu dugu, 
honek zeukan zaletasun izugarriagatik ondorengo jota eskainl 
zioten: 

"Ay, "Charola", ay "Charola" 
ya te lo desía yo, 
que el carrejo de Gorostiza 
iba a ser tu perdición". 

Aipatutako jokalariez landa jalas honen za\eek, kirol honi "sa\
tsa" ematen zioten beste asko ere gogoan dute. Hona hemen 
hauetariko batzuk: Basatxuko Marcelino Zurutuza (63., 64.argaz
kiak) El Juncaleko Marcelino Barrón, El Regatoko Benigno Ruiz 
«Amurrio" (azken hau Jesús Ayorekin batera, guk dakigun Lehe
nengo Banakako Txape\ketan izan zen txapeldun 1925ean, hau 
Ugarten egin zelarik), Kabiezeseko Julián Aberasturi (1945ean 
"armada" iraultzailea asmatu zuena), «Zierbenako bikiak" Mauri 
eta Bemabé Momeñe, Benigno Vilda, Eusebio Montalbán, Urios
teko Timoteo Loizaga, Barakaldoko San Vicenteko Saturnino 
Escobal, Zuazoko Jesús María Perea, El Juncaleko Timoteo 
Abiaga, Uriosteko Rodrigo Pérez, Zierbenako Luis Talledo, Val\e
ko Manuel Ruiz «Uebr~" (65., 66.argazki<M eta abar. 

Gaurkoago diren desafioen artean, 1967ko irailaren 17an 
Gorostitzako "carrejo"an egindakoa dugu aipagarriena. Eusebio 
Miñambres «Bo\o,,k (67.argazkia) beste hiru jokalariren kontra 
egin zuen 1.000 «bolo»tara, hauxe da ezagutzen den partidarik 
luzeena. Goizeko 9,25ean hasi zen eta arratsaldeko 4,45ean 
amaitu. Eusebio izan zen irabazlea eta gainera kazola bete ma
kailu pil-pil erara jateko astía ere izan zuen. "Bola»ko bataz bes
teko 4, 15 "bolo" egin zuen. 

----·----

Uriosten, 1983ko abuztuaren lean, «taco,,an 3 «bolo" beste
rík ez jarritako desafio bltxia izan zen. Pablo Pérez «Sertu" eta 
Juan Vega artean izan zen, lehenak 126 «bolo" egin zuen eta bi
garrenak 112. 

Batzordeak 1986rako argitaratu zuen egutegian, saríketak, 
txapelketak, e.a. ondorengo modu honetan sallkatu zituen: 

Euskadiko T xapelketak: 
Bakarkako Txapelketa. 
Binakako Txapelketa. 
Herrien arteko Txapelketa. 
Jokalarí Zaharren arteko T xapelketa. 
Kinto-Pekosen arteko T xapelketa. 

Sarí Nagusiak: 
Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. 
San Fuenteseko Santa Lucía Sari Nagusia. 
Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. 
Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. 

Erregulartasun Sariak: 
Aurreko urtean erregulartasun sailkapenean aurreneko 16-
en artean. 
Aurreko urteko sailkapenean aurreneko 4 «carrejo,,en ar
tean. 
Bi «Bola,,tara Sariketa. 
Gazteen Sariketak. 
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63.argazkia. Basatxuko Marcel1no Zurutuza ubola .. 1aurt1kitzen 80 urte dltuela. 

64.argazkia: Marcelino Zurutuza eta atzekaldean José Luis Corro, azken 
hau Basatxuko ucarrejo .. ko beste animatzaile bat. 

-----------·--------------------------------------------------
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65.argazkia: Manuel Ruiz, ma1tekiroz ,,Liebre,, de1tutakoa. 

66.argazkia: 

Manuel Ruiz . ...__ _ __._ ....... -"--'""'-.-....~-..... __.= 

67.argazkia Eusebio Miñambres, bolotarako zeukan 
zaletasunagat1k "Bolo,, izenaz ezagunago. 
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EUSKADIKO BAKARKAKO TXAPELKETA 

Sariketa hau modu honetan egiten da, lehenengo ta behin 
sailkapeneko aurreneko 16en barruan egin, honetarako 8na 
"bola" jaurtikiko ditu jokalari bakoitzak bi egunetan. Eguraldiak 
eragozten ez badu, larunbatean 4 "bola" eta beste 4rak igan-
dean. · 

Jokalari bakoitzak bina binaka jaurtikiko ditu "bo\a»k, hau da, 
A jokalariak 2 «bola", B jokalaríak beste 2 «bo\a,, eta abar. Hone
la jokalari guztiek bina "bo\a,, bota behar dute, Ajokalariak berriz 
ere bota ditzan beste 2ak. 

"Bolo" gehien egin duten 16 jokalariak final-zortzirenetara 
pasatuko dira eta hau astelehenean egingo da. Txape\ketaren 
fase honetako sailkapenean suertatzeko 12 «bola" izango dute. 

Sailkapenean suertatzeko alderantzizko ordenean hasiko 
dira jaurtikitzen "bo\a,,k, hau bikoteka izango da eta «bo\a,,k bina 
binaka jautikiko dira. Hobe esanda, 16. egin duenak botako ditu 
2 "bola»k lehendabizi, honen ostean 15.ak beste 2. Jarraian, be
rriz ere 16.ak jaurtikiko ditu beste 2, 15.ak beste 2, eta horrela 
biei dagozkien 12 "bo\a,,k jaurtiki arte. Gero, modu berean, 14 
eta 13.ak egingo dute. Gauza bera 16ak jaurtiki arte. 

"Bo\o,, gehien egin duten 8 jokalariak final-laurdenetara pa
satuko dira eta hau asteazkenean egingo da. Sai\kapenean suer
ta daitezen 24 «bola" daukate eta aurrekoan bezala sai\kapene
ko alderantzizko ordenean jaurtikiko dituzte, oraingoan ere biko
teka eta «bol.a"k bina binaka jaurtikiz. 

"Bo\a,, gehien "igo" duten 4rak azken aurreko fasera pasatu
ko dira, 40 "bo\a,, dutelarik sailkapenerako fase honetan. Aurre
ko faseetan ikusi dugun modu berean jaurtikiko dituzte. Azken 
aurreko txapelketa ostiralean egingo da. 

"Bolo,, gehien egin duten jokalari 2ak txapelketaren azken 
nagusira pasatuko dira eta hau igandean egingo da. Txapelketa
ren amaiera ez da honenbeste «bola,,tara, 200 edo 250 
"bolo,,tara baino. 

Txapelketaren azken aurrekoan bigarren egin zuena hasiko 
da 2 bola jaurtikitzen. "Mano" da, esaten da. Jarraian lehen 
suertatu zenak jaurtikiko du. "Postre" da, esaten da. Berriz ere 
bigarrenak eta abar, bietarik batek e\karren adostasunez aldez 
aurretik erabakitako «bo\o,, kopurua egin arte. 

«Carrejo,,an, jaurtikitzailearekin batera, han dira taldea osa
tzen duten beste hauek ere: "armador»a, honen zereginaz aritu 
izan gara; "limpiador de bolas"ª (68.argazkia) honen zeregina 
"bo\a,, hartu eta zapi batez garbitzea delarik; eta "arrimador de 
bolos,,arena «Carrejo,,an zehar sakabanaturik geratzen diren 
«bo\o,,ak batzea. 

Mahaiko epaileak izendatutako beste \agun bat ere ibiltzen 
da «Carrejo,,an, honen zeregina "bo\a,, bakoitzeko emaitza «Can
ta,,tzea delarik. Mahaian "juez,,a daga eta emaitzak idazten ditu, 
berau da jo\asaren arduradun nagusia (69.argazkia). 

"Mesa", txape\ketaren hasieran, jokalarien ízen hartzeaz ere 
arduratzen da. lzen emateaz, 1983ko apirílaren 10eko Batzor
dearen \ehen asanbladan, txapelketa hasi eta ordu t'erdira ixtea 
erabaki zen. 1983ko abenduaren San egindako urrengo asan
bladan berbaieZtatu egin zen erabaki hau. 1986an, Euskadiko 6. 
Bakarkako Txapelketarako El Regatoko "bo\o,, elkarteak atera 
zuen egitarauan ere irakurri izan genuen indarrean dirauela era
baki honek. 

Txape\keta hauetako final-zortzirenak arte erabiltzen diren 
"bola,,k «Carrejo" antolatzailearenak dira. Fase honetatik aurrera, 
fínal-laurdenak, azken aurrekoak eta azkenak alegia, norberen 
"bola"k edo argot bo\istikoan esaten den bezala "bola \ibre,,ak 
erabil daítezke. Hau ere, Batzordeak 1983ko bígarren asanbla
dan hartutako erabakía dugu eta honela dio: "Bola,, librea. Eus-

kadiko Txapelketetan, bakarkakoetan, fina\-\aurdenetatik aurre
ra eta herrien artekoetan izango da. "CarreJo" anto\atzaileak 3 
bola eukiko ditu derrigorrez: txikiena 3. 500 gramotakoa eta han
diena 4.000koa. "Bola libre»az bes te hau ere gehitu zen: '"·Bola" 
guztiak antolatzaileek euki behar dituzte txapelketa hasi aurre
tik. Argi gera bedi, jokalaria berandu heltzen bada ezin izango 
duela ·dibre,,az aritu". Aipatutako El Regatoko egitarauan oso 
argi berbaieztatzen da alde hau: "Final-laurdenetan, azken au
rrekoetan eta azkenengoetan "bola libre" izando da, kanpora
tzea haSI baino lehen «Carrejo,,an badaude abola»k, edozein jO
kalarienaz ari daitekelarik". 

Txape\keta honetan ematen diren sarietaz ihardungo dugu, 
eta zehatzago izateko El Regaton 1986an eman zirenetaz. 
Lehen eguneko sailkapenean, saria, «bola,, batez «bolo,, gehien 
egin zuen jokalaríari ezezik ("bo\a,, honi "de honor" deritzote), au
rreneko 1 Oei ere eman zieten. Orotara 28.000 pztakoa izan zen 
saria. \gandean ere, sai\kapenerako bigarren egunean, saria ber
dina izan zen. 

Fina\-zortzirenetan (astelehenean) kanporatutakoei, 9.etik 
16.era egin zuteneí a\egía, 9.500 pzta. eman zieten motara. 

Final-\aurdenetan (asteazkenean) ere kanporatutakoei eman 
zieten saria 5.etik 8.era egíten zutenei alegia. Honetan 19.000 
pzta. izan ziren motara. 

Ostiraleko azken aurrekoetan 3. eta 4.a egin zuteneí. Hone
tan 18.000 pzta. motara. 

lgandeko azken nagusían, txapeldunak, 16.000 pzta., tro
feoa eta txapela irabazi zuen. Orain dela ez urte askotararte herri 
honetakoek beren buruak estaltzen zituzten txapela a\egia. Eta 
gaur egun kirol honetan ezezik beste batzuetan ere txapeldunei 
ematen dieten txapela, hain zuzen. Bigarren egin zuenak 13.000 
pzta. eta trofeoa irabazi zuen. 

"Armador,,ek ere hartu zuten saria: txapeldunaren "arma
dor,,ak 4.000 pzta. eta trofeoa, eta bigarren egin zuenarenak 
3.000 pzta. eta trofeoa. 

Egun arte 6 izan dira Euskadiko Bakarkako Txapelketak. 

Lehena, Barakaldoko Gorostitzako "carrejo,,an izan zen. 
1981 ean, eta txapelduna Urioste-Urtuellako Inocencia Zamarripa 
izan zen. Bigarrena, ordea, Kabiezes-Santurtziko Pablo de la 
Cruz. Txapeldunaren "armador"ª Urioste-Urtuellako Manolo San 
Juan izan zen. 

Bigarren Txapelketa 1982an izan zen, eta oraingotan ere 
Inocencia Zamarripa txapeldun. Bigarren, ordea, El Juncal-Tra
pagarango (70.argazkia) Federico Besga. Azken nagusi hau 250 
"boJo,,tara izan zen, Zamarripak 255 egin zuelarik eta Besgak 
237. 

Joka\ari hauek, "bolo jolasa katxete erara,,ko bene-benetako 
maisutzat ematen dira. Federico Besgaz '"·Carrejo,,etan ibili izan 
den bolaririk dotare eta klase handidunena da" dio jendeak. lno
cenio Zamarripaz, ordea, benetan indartsua eta batez ere 
«bíhotz handikoa une erabakikorretan". 

Hirugarren Txapelketa Uriosteko "carrejo,, zaharrean egin zen 
1983an. 79 jokalarik eman zuten izena, txapelduna Uriosteko 
Eduardo Benítez (71 .argazkia) izan zelarik eta bigarrena Inocen
cia Zamarripa. 200 «boJo,,tara egin zuten eta Eduardok, 38 "bo
la,,rekin, "bo\a,,ko bataz besteko 5,25 "bo\o,, egin zuen. Zamarri
pak egindako bataz bestekoa 5, 1 Oekoa izan zen. T xapeldunaren 
"armador", Uriosteko Julián Sarasolak egin zuen eta bigarrena
rena Manolo San Juan ohi bezala. 

Laugarren Txapelketa San Fuenteseko "carrejo,,an egin zen 
1984an. «Carrejo" honetako e\karteak, txapelketa hauek direla 
eta, konponketa handiak egin zituen. «Bolo,,ak eta "bo\a,,k erre
pidera irten ez zitezen jalas zelaia hormazka batez inguratu zuten 
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68.argazkia: 

Roberto Ruiz, E. Kalabozo 11.aren «bola" garbitzaile partidu 
honetan. 

69.argazk1a:1Euskad1ko B1kotekako lgo Txapelketako maha1a:'Fermín Ruiz eta J. A Barrón. Hauen alboan, E. Kalabozo eta Roberto Ruiz. 
Patxi Alkalde jaurtíkitzen, honen atzean J. de la Cruz "armador"ª· Kabíezeseko .. carrejo,,koak biak. 
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70.argazkia: Inocencia Zamarnpa eta 
Federico Besga, jokalari handi bi. 

72.argazkia: Tintxu Allende jokalaria. 
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71,argazkia: Eduardo Benítez jaurtikitzen eta honen alboan E. Kalabozo 
11. Euskadiko Bikotekako lgo Txapelketan azpitxapeldunak. 
Eskuin aldean, Julián Sarasola uarmador•a. 
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adibidez. T xapelketa honetan 106 jokalarik hartu zuten esku. Az
ken nagusia 200 «bolo,,tara egin zen eta txapelduna beste bolari 
handi bat den El Regato-Barakaldoko Tintxu Allende izan zen. 
Honek 208 "bolo" egin zuen eta "bola,,ko bataz besteko 5,20 
«bolo" (72.argazkia). «Arnnadar»a El Regato-Barakaldoko José 
Luis Santurtun bolari zaharra izan zen. Bigarren Federico Besgak 
egin zuen berriz ere 198 «bolo" «igo» zuelarik. Honen «arma
dor"ª ohi bezala, El Juncaleko Agustín Barrón bolari sutsua. 

Tintxu Allende 3.800 gramotako "bola,,z aritu zen, Federico 
Besga, ardea, 3.680 gramotakoaz. 

T xapeldunak, 11 .000 pzta., trofeoa eta 50.000 pztatako ba
lioa duen Marce Bañalesen pintura bat jaso zuen. Bigarrenak, 
9.000 pzta. eta trofeoa. 

Sariak ondorengo hauek banatu zituzten: Abanto-Zierbena
ko alkateak, Bizkaiko Aurrezki Kutxako kultura ardezkariak eta 
Muskiz, Trapagaran eta Abanto-Zierbenako udaletako kirol 
lehendakariek. Sari banaketan, beste hauek ere han ziren: Santi 
Brouard, herri politikari maitatua eta Herri Batasunako Mahai Na
zionaleko kidea, txapelketa egin zen urtean 1984an alegia, Eus
kal Herriko etsaiek hil zutena azaroaren 20an. Eta Athletic-eko 
jcikalaria den Andoni Goikoetxea ere. 

Bostgarren Txapelketa Ugarteko .. c:arrejonan egin zen 
1985ean, 82 jokalarik hartu zutelarik esku. 25 Ugartekoak ziren, 
15 Uriostekoak, 12 El Regatokoak, 1 O Gorostitzakoak, 9 Kabie
zesekoak, 8 San Fuentesekoak, 5 Durañonakoak, 5 Basatxu
koak eta 3 La Cuestakoak. 

Tintxu Allendek berlortu zuen txf;lpela eta bigarren Federico 
Besgak egin zuen hirugarren aldiz. Tintxuk 241 «bolo" egin zuen 
eta «bola,,ko bataz besteko 4,68 "bolo". Honen «armador" José 
Luis Santurtunek egin zuen. Federico Besgak 235 «bolo" egin 
zuen eta 4,48ko bataz bestekoa, honen "armador,, Agustín Ba
rronek egin zuelarik. 

Seigarren Txapelketa El Regatoko "carrejo,,an egin da aur
ten, 1986an hain zuzen. Azkenez Federico Besgak txapela lortu 
zuen, ohi bezala Agustín Barrón zuelarik «armador". 46 "bola,,re
kin 203 «bolo" egin zuen eta "bola»ko bataz besteko 4,41 
«bola». Oraingotan Tintxu Allendek egin zuen bigarren, José Luis 
Santurtun zuelarik «armador". 202 "bolo,, egin zuen. Zirraragarrí 
eta mugierazten zuen partida izan zen, azken "bola,,ren jaurtike
tak erabaki bait zuen. 

Euskadiko Txapelketan eta txapelketa handietako azken na
gusietan, jokalariak zein taldeko gainerako guztiak, beraien elkar
teko janzkeraz ateratzen dira. Janzkeraz, Batzardeak 83ko 
abenduaren 8ko bigarren asanbladan hartutako erabakia hau 
dugu: 

Basatxuko "carrejo,,a: alkondara zuria, praka urdinak, gerriko 
berdea. 

El Regatoko "carrejo,,a: alkondara zuria, praka "mil rayas", 
gerriko berdea. 

Garostitzako "carrejo,,a: alkondara zuria, praka zuriak, gerriko 
berdea. 

Kabiezeseko "carrejo,,a: alkondara garría, praka zuriak, gerri
ko berdea. 

La Arenako "carrejo»a: alkondara urdina, praka zuriak, gerriko 
beltza. 

San Fuenteseko "carrejona: alkondara berdea, praka zuriak, 
gerriko garria. 

Ugarteko "carrejo,,a: alkondara zuria, praka "mil rayas", gerri
ko gorria. 

Uriosteko «Carrejo»a: alkondara urdina edo zuria, praka zu
riak, gerriko gorría. 

1985eko martxoan egindako urrengo asanbladan, R. Dura
ñonako «Carrejo,,ko janzkera erabaki zen: alkondara zuria, maho
nezko praka urdinak eta gerriko garría. 

EUSKADIKO BINAKAKO TXAPELKETA 

Uriosteko «Carrejo" berriaren inaugurazioa dela eta, Euskadi
ko Binakako Lehen Txapelketa 0 egin da hemen 1986an. 

Bikote bi sailkapen barruan suertatu eta azken nagusian jo
lasteko prozedura, komentatu berri dugun Euskadiko Bakarkako 
Txapelketarako den berdina izango da. 

Eskuhartzaile bikote guztiek bi egunetan egin beharreko sari
keta bitan arituko dira. Egun bakoitzean, jokalariek 8na «bola" 
jaurtiki behar dute eta "bolo» gehien egin duten 16 bikoteak final
zortzirenetara pasatuko dira. 

T xapelketa honetako sariketan, aurreneko 8 bikoteak izan zi
ren sarituak. Orotara 45.000 pzta, beraz 90.000 pzta bi sarike
tetan. 

Final-zortzirenetan 16 "bola" jaurtikitzen dute, 8na «bola» jo
kalari bakoitzak. Final-laurdenetarako aurreneko 8 bikoteak iza
ten dira eta sailkapenetik kanpo geratu direnak 2.000na pztako 
saria jasotzen dute. 

Final-laurdenetan, aldez aurretik 32 «bola" jaurtikitzea erabaki 
arren eguraldiaren eraginez egia esan, 28 jaurtiki ziren Qokalari 
bakoitzak 14). Sailkapenetik at geratu zirenek ondarengo sariak 
hartu zituzten: 5.ak, 8.000 pzta eta 2 trofeo; 6.ak, 6.000 pzta eta 
2 trofeo; 7.ak, 4.000 pzta eta 2 trofeo; 8.ak, 3.000 pzta eta 2 
trofeo. 

Azken aurrekoetan, aurreko fasean sai\kapenean suertatu zi
ren bikoteek 48 «bola" jaurtiki zuten Qokalari bakoitzak 24), azken 
nagusira «bolo,, gehien egin zuten bikote biak pasa zirelarik. Hi
rugarren bikoteak 14.000 pzta eta 2 trofeo jaso zuen eta lauga
rrenak 10.000 pzta eta 2 trofeo. 

Txapelketa honen azken nagusia irailaren 21ean zen egiteko, 
"carrejo,,aren inaugurazio ofizialarekin batera, baina urriaren 5era 
atzeratu behar izandako euriek jalas zelaia gehiegi bigundu bait 
zuten. 

Sariketa eta txapelketetan ikurrina jartzea oso nomnala izan 
arren (73.argazkia), araingotan ezina izan zen. Berriz ere gober
nadore espainolak bere nahia ezarri zuen Euskal Herriaren bo
rondatearen kontra. 

Dena den, ez zen egun makala izan kirol honen zaleentzat, 
espektazio handia sortu bait zen eta baita ere jendetza handia 
bildu "carrejo»ra (74.argazkia). Azken nagusia egiten ari zen bi
tartean, oso begikoa den Urtuellako auzo honetako "bolo» elkar
teak, «Carrejo,,ra bildu ziren guztiei hamaiketakotxoa eskaini zien, 
auzoko dantza taldekoek banatzen zutelarik. Hauek, txapelketa
ren amaieran «Carrejo" erdian dantzatu zuten (75., 76., 77.argaz
kiak). 

Guzti honen jarraian, txapelketa osoko sariak banatu zituz
ten. Jokalariek, "amnador»ek eta omenduak izan ziren zenbait la
gunek dantzariek ezpatez eta arkoz egindako pasabidetik igaro 
zuten. 

Azken nagusi hau 350 «bolo»tara izan zen, Gorostitzako «Ca
rrejo»ko bikotea den J. M. Perdiguero eta Antonio Vázquez Car
ballo txapeldun izan zirelarik (78., 79.argazkiak). «Arnnador»a da
goeneko aipatua den José Mari Calderón gaztea izan zen. Ho
nen zaletasuna ezaguturik, etorkizun ederra dauka bai bolari bai
ta "armador» ere. 
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Bigarren, Uriosteko "carrejo,,ko E;duardo Benrtez eta Enrique 
Calabozo 11.ak egin zuten. Oraingo azken nagusia ere dardarka 
jartzekoa izan zen. Azken jaurtiketa Eduardo Benrtezek egin zuen 
bikote irabazleak baino punto bat gutxiago lortuz. 

73.argazkia: Txapelketa, sariketa, e.a. dagoen bako1tzean bezalaxe ikurri
ña mastan. Aurrekaldean, Agustín Ruiz "armador.,a; atzean, 
E. Kalabozo 11.jokalaria eta eskuin aldean Roberto Ruiz gar
bitzailea. 

lkuslee1 emandako i1ama1ketakoa Unosteko dantza taldeak 
zerbrruz. «carrejo•aren inaugurazio eguna izan zen, 1.986ko 
urriaren 5ean. 

76.argazkia: Unosteko "carrejo .. aren inauguraz10 ofiziala. · 
..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~ 

7 4.angazkia: 

Euskadiko Bikotekako lgo Txapelketaren 
azken nagusiko,eguna Uriosten. 
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77 argazk1a. Unosteko dantza !aldea 1naugur az10 egunean 

79.argazkia: 

A. Vázquez "Carballo", txapeldun izan 
zen Euskadiko Bikotekako lgo 
Txapelketan. 
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78.argazkia: 

Gorostitzako "carrejo"ko J. M. 
Perdiguero. A. Vázquez "Carballo,,rekin 
balera Euskad1ko Bikotekako lgo 
Txapelketan txapeldun izan zena. 
Honen atzean José Mari Calderón 
"armador"ª· 

------------~----·-~--~--~·-----~------------ -~----~--· 
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HERRIEN ARTEKO TXAPELKETA 

Dauden "bolo" elkarteen artean soilik egiten da txapelketa 
hau. 

Egun batetan soilik egiten da eta elkarte bakoitzeko hiru jo
kalari izaten dira. Jokalari bakoitzak 6 «bola" jaurtikitzen du, el
karteko 18 beraz. Aurreko urteko sailkapenean azken egin zuen 
ucarrejo" edo elkartea hasten da. "Bola"k binan-binan botatzen 
dute 18ak jaurtiki arte. Ondoren urrengo "carrejo,,a, eta abar. 

Txapelketa hau egin den jalas zelai edo "carrejo,,az, 1983ko 
abenduan egindako bigarren asanbladako aktan zera agertzen 
da: uHerrien Arteko IV. Txapelketa irailaren 16an egingo da 
Uriosten. Aurreko Bakarkakoaren egoitza izateak arau egin du". 

Herrien Arteko Lehen Txapelketa 1981ean egin zen eta txa
peldun Kariga-EI Juncal. 

Urrengo urtean, 11. Txapelketa, Gorostitzako "carrejonak ira
bazi zuen. Honetan, ujokalari aipagarrienak Federico Besga eta 
Tintxu Allende izan ziren, lehenak 29 "bolo" eginez eta bigarre
nak 26". 

Hirugarren Txapelketa La Cuestako San Romaneko (Abanto
Zierbena ucarrejo,,an egin zen 1983an eta sailkapena ondoren
go hau izan zen: 

1 ena Kabiezes (Patxi Alcalde, Juliantxu Aberasturi eta Pablo 
de la Cruz). 69 «bolo» eta ubola»kO bataz bestekoa 3,82 «bolo». 
(80., 81.argazkiak). 

2.a Kariga-EI Juncal (Juan Antonio Olabarria, Eusebio Mi
ñambres eta Federico Besga). 65 «bolo" (82.argazkia). 

3.a Gorostitza (Miguel Angel Guzmán, José Angel Fernández 
«Canta" eta Antonio Vázquez). 54 "bolo". 

4.a El Regato (Javier Landaburu, Antonio Castaños eta Tin
txu Allende). 52 "bolo". 

5.a Zierbena (Lucio de la Cruz, Paco Bañales eta Jesús 
Díez). 51 «bolo". 

6.a Retuerto (Juliantxu Olaskoaga, Carlos Rodríguez eta 
José Luis Santurtun). 45 "bolo". 

7.a Urioste (Miguel Angel Fernández, Eduardo Benítez eta 
lno Zamarripa). 40 «bolo". 

8.a San Fuentes (Jesús San Martín, Javi San Martín eta Jo
sean San Martín). 38 "bolo". 

9.a Muskiz (Honorio Sasia, aita eta semea, eta Celes Garai). 
32 "bolo". 

1 O.a Basatxu (Andoni Gómez Zurutuza, José Luis Corro eta 
Agustín Zurutuza). 29 «bolo". 

lrabazleen «armador,,ak Julián García uTatxu" eta J. de la 
Cruz izan ziren. Bigarren egin zutenenak, Lacalle eta Agustín Ba
rrón. 

Laugarren Txapelketa Uriosteko «carrejo,,an egin zen 
1984an, «Carrejo" honetako jokalariak izan zirelarik txapeldun: 
Enrique Calabozo, Eduardo Benítez eta Inocencia Zamarripa. 
Hauen uarmadornak Julián Sarasola eta Manolo San Juan izan 
ziren. 70 «bolo" egin zuten. 

2. La Cuestako San Román «Carrejo,,a. 3. El Regatokoa. 4. 
Kabiezesekoa, 5. Gorostitzakoa, 6. San Fuentesekoa, 7. Ugarte
koa eta 8. Basatxukoa. 

1985ari zegokion Bostgarren Txapelketa San Fuentesen 
egin zen. Sailkapena ondorengoa da: 

1ena. Gorostiza (J. M. Perdiguero, A Vázquez eta J. A Fer
nández, "armador" Leiba). 82 «bolo". 

2.a Urioste (E. Calabozo 1, Enrique Calabozo 11 eta Eduardo 

Benítez, "armador" J. Sarasola). 74 «bolo". 

3.a Kabiezes (Patxi Alcalde, Pablo de la Cruz eta Julián Abe
rasturi, "armador" Juan de la Cruz). 64 «bolo". 

4.a Zierbena (Bañales, Elosegui eta Nando, «armador" Guz
mán). 59 «bolo". 

5.a Basatxu (Pedro Familiar, José Luis Corro eta Agustín Zu
rutuza, "armador" Familiar). 58 "bolo". 

6.a R. Durañona (José Mari Sagardui uTxo\o,,, Julián Olas
koaga eta Miguel Angel Fernández uColi", «armador" Manolo 
San Juan). 56 "bolo". 

7.a San Fuentes (Pepe, Pedro eta Zarraga). 50 "bolo". 

8.a El Regato (J. A Allende, Tintxu Allende eta Castaños, 
"armador" José Luis Santurtun). 48 "bolo". 

9.a Ligarte (F. Besga, Eusebio Miñambres eta J. A Olaba
rria, "armador" Agustín Barrón). 48 ·bolo". 

1986ko urte honetako Seigarren T xapelketa, Ugarteko "ca
rrejo,,an egin zen. Aurreneko hirurak hauek dira: 

1ena Ligarte (F. Besga, E. Miñambres eta J. A Olabarria). 

2.a Urioste (Eduardo Benítez, E. Calabozo 11 eta Roberto 
Ruiz). 

3.a El Regato (Tintxu Allende, J. A Allende eta J. A Serrano). 

EUSKADIKO JOKALARI ZAHARREN TXAPELKETA 

Txapelketa honetan 10na "bola" jaurtikitzen dute jokalariek. 
Aurreko txapelketetan bezalaxe bina-binaka jaurtikitzen dira 
ubola,,k. Hasiera batetan, aurreko txapelketan txapeldun izan de
naren "carrejo,,an egiten zen. 1983ko abenduaren 8an Batzor
deak egindako asanbladako aktan zera agertzen da: uJokalari 
Zaharren Bostgarren Txapelketa Kabiezesen egingo da irailaren 
15ean, egungo txapelduna hangoa den Julián Aberasturi bait 
da". 

Baina arau hau, 1985eko martxoan egindako hirugarren 
asanbladan aldatu egin zen: "Jokalari Zaharren Seigarren Txa
pelketa Uriosteko «Carrejo,,an egingo da, hemen aurreko urtean 
herrien arteko txapelketa antolatu bait zuten". Aipatutako biga
rren asanblada honetan adinaren kóntua ere erabaki zuten, 55 
urte jarriz minimotzat. 1985eko maiatzaren 4an, hala ere, jokalari 
zaharren artean kategoria bi egitea erabaki zuten. Bata, 55etik 
60 urtetarakoentzat; eta bestea, 61 urtetatik gorakoentzat. 

Jokalari Zaharren Lehen Txapelketa 1964an egin zen Urios
teko "carrejo,,an. Cecilia Kintana ospetsua izan zen irabazlea. 

Bigarrena, 1965ean egin zen Uriosteko ucarrejo,,an oraingo
tan ere. lrabazlea El Regatoko Isidoro Montalbán jokalari handia 
izan zen. 

Hirugarren Txapelketa ere Uriosten egin zen 1966an, oraingo 
irabazlea besteak baino gutxiago ez zen Manuel Ruiz izan zen, 
"Liebre" goitizenaz ezaguna. 

Txapelketa hauek 1983ra arte etenaldia izan zuten. Urte ho
netan egin zuten Laugarrena. Muskizeko ucarrejo,,an egin zen 
Laugarren honetan, txapelduna Kabiezeseko Julián Aberasturi 
izan zen, 41 «bolo" eginez, 2.a, Muskizeko Celes Garai, 3.a 
Muskizeko Pantaleón Saralegui, 4.a Gorostitzako Felipe Zabala 
eta 5.a Muskizeko Emilio Agirre. 

Bostgarren Txapelketa, 1984an, Kabiezesen egin zen, aurre
ko urteko txapelduna zen Julián Aberasturi, "carrejo" hartakoa 
zen eta. lrabazlea José Luis Santurtun izan zen (83. argazkia), bi
garrena Eusebio Miñambres, 3.a Eusebio Montalbán, 4.a Agus
tín Barrón eta 5.a Benigno Vilda. 
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Pasadizo bitxi bezala eta emozio zaharrak konparatzeko nahi 
izpirik gabe, txapelketa honen ostean José Luis Santurtunek eta 
Agustín Barronek elkar desafiatu zuten. 1 .000 hogerieko jarri zu
ten jokoan eta irabazle Agustín Barrón suertatu zen, 107 "bolo" 
lehenak eta 102 bigarrenak. Bolari zahar hauen zaletasuna he
rentziz datorkie aspalditik eta areagotzen ari dela uste dugu. 

Seigarrena ere Uriosten egin zen 1985ean. Jaurtikitzaileak 21 
izan ziren eta asanbladan erabakitako arauen arabera egin zu
ten, bi kategorietan alegia. 

55etik 61 urtetakoen arteko txapelketaren irabazlea Eusebio 
Miñambres izan zen, 32 "bolo,, (84.argazkia); 2.a, José Luis San
turtun, 31 "bolo"; 3.a, Uriosteko José Femández, 17 "bolo". 

80.argazkia: Kab1ezeseko ,,carreJO· ko Patx1 AlkaldP ¡okalana 

62 urtetik gorakoen txapelketan Agustín Barrón izan zen txa
peldun, 23 "bolo,, (85.argazkia); 2.a, Uriosteko Daniel Loizaga, 
21 "bolo": 3.a, Marcelino Barrón, 14 "bolo,,: eta 4.a, El Regatoko 
Vilda, 13 ubOIO». ' 

Bigarren egin zuen Daniel Loizagaz bada zeresanik. Jokalari 
hau kirol honen zale amorratua izatetik landa, pinturaren maitale 
amorratua dugu, espontaneitate eta freskotasun handiko koa
droak egiten dituelarik. Benetako naif artea (86., 87.argazkiak). 

Aurtengo Txapelketa (1986koa) San Fuenteseko "carrejo,,an 
egin da. 55etik 61 urtetakoen arteko irabazlea Eusebio Miñam
bres izan zen eta 62 urtetik gorakoenen artean, Agustín Barrón. 

81.argazkia Kab1ezeseko carre¡o ·ko Jul1a11 Aberastun. Euskad1ko B1kotekako lgo Txapelketan Patx1 Alkalderen laguna. 
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82.argazkia: Ugarteko "carre10,,ko J. A Olabarr1a 1okalana. 

83.argazkia: El Regatoko .. carre10,,ko Jose Luis Santurtun. 

~-------·-----·-----------
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84 argazk1a Ugarteko "carreJo"ko Eusebio M1ñambres. 

85.argazkia: 
Agustín Barrón, oraingotan jaurtikítza1le. 
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86.argazkia Unosteko ·carre¡o·· zaharreko margoa. Daniel Lo1zagak eg1na 1.986ko abuz1uan. 

87.argazkia: Euskad1ko Bakarkako Txapelketa dela eta, El Regatoko •carrejo,,aren margoa. Daniel l01Zagak eg1na 1986an. 

EUSKADIKO KINTO-PEKOSEN TXAPELKETA 

Hasera batetan, Kinto-Pekosen kategolian, soldaduzkarako 
adina bete gabe zeukaten jokalali guztiek hartzen zuten esku, 
baina hauen arteko joku gaitasuna alde handikoa zenez Batzor
deak bestelako erabakiak hartu behar izan zituen. Beraz, 
1983ko bigarren asanbladan bi kategoliatan zatitu zuen jokalali 
multzo hau: B kategolia 17 urtetik beherakoentzat, eta A katego
Jia 1 Stlk soldaduzka garaira arte. 

1984ko Euskadiko Kinto-Pekosen Bigarren Txapelketa bi ka
tegolia hauekin egin zen. 

Aurreko erabakia hartu eta gero ere, 17 urtetik beherakoen ar
tean oraindik alde handia zegoela begibistakoa zen. Hau dela 

eta, 1985eko martxoan egindako asanbladak ondorengo kate
goli berliak gauzatu zituen: 

1 O urterarte, sein-maila. 
12 urterarte, kimu-maila. 
14 urterarte, haur-maila. 
17 urterarte, gazte-maila. 

Batzordeak argitaratutako 1985eko eta 1986ko txapelketen 
egutegian, gazte-mailako kategoliatakoak berauena den gazte
mailako txapelketetan soilik hartzen zuten esku eta ez Euskadiko 
Txapelketan. 

Azken asanbladatik, kinto-pekos kategolian soldaduzka egi
teke daukaten 1 Surtetik gorakoak bakarlik har dezakete esku, 
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hauek Euskadiko Txapelketan arituko direlarik. Honela agertzen 
da argitaratutako egutegietan. 

Kinto-Pekosen Lehenengo Txapelketa Muskizen egin zen 
1983an. Sailkapenean suertatzeko fasea egin zen haseran, ho
rretarako jokalariek 4na «bola" jaurtiki zuten. "Bolo" gehien egin 
zuten bostek 6na "bola» jaurtiki zuten ostean. Gorostitzako Jor
ge Vázquez izan zen txapeldun, 40 «bolo". Gorostitzako Miguel 
Angel Guzmán bigarren 38 "bolo». Gorostitzako lñaki Gorostiza 
hirugarren, 32 «bolo». Gorostitzako Marino Baños laugarren, 31 
«bolo». Eta Uriosteko Enrique Calabozo bostgarren, 28 «bolo». 

Bigarren Txapelketa Gorostítzako "carrejo,,an egin zen 
1984an. B kategorian, Trapagarango Francisco Pérez izan zen 
txapeldun, eta A kategorian Gorostitzako Miguel Angel Guzmán. 

Hirugarren Txapelketa Trapagarango Ramón de Durañona 
«Carrejonan egin zen 1985ean. Hemen, Kinto-Pekosen Txapel
ketan 18 urtetik gorakoak bakarrik hartu zuten esku, aurrerago 
esan bezala. Jokalari bakoítzak lau "bola" jaurtiki zuen eta txapel
dun Gorostitzako Miguel Angel Guzmán izan zen. Bigarren, Ugar
teko Segundo Ernesto eta hirugarren Uriosteko Enrique Calabozo. 

1986ko txapelketa ere Durañonan egiteko zen arren, ez zen 
egin ez bait zen jokalaririk aurkeztu. Nagusiekin hasiak ornen 
dira. 

SARI NAGUSIAK 

1985eko martxoan egindako hirugarren asanbladatik aurre
ra, 45.000 pztako aurrekontu minimoaz eratzen diren txapelke
tak, kategoria honetan sartzen direla esan daiteke. 

Udaletxeak babesturik egiten dira normalki. 85-86ko egute-
gietan agertzen denaz baliaturik hauek dira Sari Nagusiak: 

Urtuellako Udaleko Sari Nagusia. 

Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. 

Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. 

Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. 

San Fuenteseko Santa Lucía Sari Nagusia. 

1986ra arte, Euskadiko Txapelketen modu berean egin izan 
dira txapelketa hauek. 1985eko martxoko hirugarren asanbladak 
zera erabaki zuen: "2 jaurtiketa klasifikatzaile 3 "bolo"tara. 16 
suertatzen dira sailkapenean. Final-zortzirenak, final-laurdenak, 
azken aurrekoak, eta azken nagusia 200 edo 250 "bolo"tara 
egingo dira, antolatzaileen esku dagoelarik "bolo"en kopurua 
zehaztea". Beste hau ere gehitu zuen: «Sailkapenean suertatuta
ko jokalariren bat ez balitz agertuko kanporaketara, bere faseko 
azken postuan geratuko litzateke". 

Dena den, 1986ko otsailaren 16an egindako bostgarren 
asanbladatik aurrera erraztu egin zuten txapelketa hau: "Sari Na
gusietako Txapelketa, 4 egunetara laburtu da. Bi egun sailkape
nean suertatzeko, bat kanporaketarako eta bestea azken nagu
sirako". 

Euskadiko Bakarkako Txapelketa 6 egunetan egiten dela go
gorarazten dugu, azken erabakiaren arabera, beraz; final-zortzi
renak, final-laurdenak eta azken aurrekoen ordez, egun batetako 
kanporaketa egiten da. Gure berriemailE:J batek horrela zioskun: 
«Sari Nagusiek ez dute Euskadiko Txapelketen maila, beraz ezin 
dute gorapen berdina eduki". 

Sailkapenerako egiten diren bi egunetan, 6na «bola" jaurtiki
tzen dute orotara. Sailkapeneko lehen 16ak, 12na "bola" jaurtiki
tzen dute urrengo batean. Hauek bina-binaka eta bikoteka jaurti
kitzen dute. Euskadiko Txapelketan ikusi genuen bezala, hau da, 
16 eta 15.ak 12 "bolank jaurtiki arte. 14 eta 13.a ostean eta 
abar. 

Azken nagusirako aurreneko bi edo lau dira, honen azken 
erabakia «Carrejo" antolatzaileak daukalarik. 

Bostgarren asanbladako aktan zera agertzen da: "Azken na
gusia bi edo lau jokalarik egingo dute, "carrejo" antolatzailearen 
arabera. Dena den, zehaztasun hau esku egitarauetan argitu 
behar dute". 

Azken nagusia bi jokalarik egiten badute 200 "bolo»tara izan
go da. Lauk egitekotan, 40na "bola" jaurtiki behar dute. Jaurtike
taren ordena sailkapenaren alderantzizkoa izango da. Eta behin 
baino gehiagotan esan dugun bezala, bina-binaka eta bikoteka, 
hau da, lehendabízi 4.ak jaurtikiko du 2 bola eta gero 3.ak beste 
bi. Berriz ere 4.ak eta gero 3.ak eta abar, bai batak bai besteak 
40 «bolank jaurtiki arte. Modu horretan egingo dute 2.ak eta 
lehenak ere. Txapelduna «bolo" gehien egin duena izango da, ja
kina. 

Sari Nagusi hauetan, 1985eko hirugarren asanbladak beste 
erabakí hau ere hartu zuen: «"bolo"ak eta "bola" "carrejo" anto
latzailearenak izango dira beti". Hortaz, ez dago "bola,, «librenrik. 

Azken bi urteotako Sari Nagusien emaitzak ondorengoak di
tugu: 

1985: Urtuellako Udaleko Sari Nagusia. Uriosteko "carre
jo,,an. 80 jokalari aritu ziren eta Federico Besga izan zen txapel
dun. 203 «bolo" eg·1n zuen eta «bola,,ko bataz besteko 3,75 
«bolo". Bigarren, Tintxu Allende. 

Santa Lucia Sari Nagusia. San Fuenteseko "carrejonan. Ho
netan ere, Federico Sesga izan zen txapeldun, 206 "bolo". Tro
feoa eta 6.000 pzta jaso zuen. Bigarren, lno Zamarripa, 199 
"bolo», 5.000 pzta eta trofeoa jaso zuen. Hirugarren, Tintxu 
Allende, 4.000 pzta eta trofeoa. Jokalari honek "bola» batez 9 
«bolo" "igo" zuen txapelketa honetan. 

Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. Kabiezeseko «Carrejo»an. 
Eduardo Benítez izan zen txapeldun, Pablo de la Cruz, Patxi Al
calde eta Federico Besgarekin aritu zelarik. Eduardok 159 "bolo» 
egin zuen. 

Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. Gorostitzako "carre
jo,,an, 1973tik hementxe egiten dira txapelketa hauek. Lehena
go, Marcasen txakoliko "carrejo,,an egiten ziren, Bagaza auzoan 
hain zuzen. Eta noizbait, Lasesarren, luzaroan egon ez zen "ca
rrejonan ere. 

1985eko txapelketa honetako txapelduna José Miguel Perdi
guero izan zen, 207 «bolo" egin zuen eta "bolanko bataz beste
ko 4,30 «bolo". "Armador" Juan Ramón Leiba eduki zuen. Biga
rren, Tintxu Allende, 197 "bolo" eta bataz bestekoa 4,28. "Ar
mador,, José Luis Santurtun. 

Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. Ramón Durañona "ca
rrejonan, 88 jokalarik hartu zuten esku eta txapelduna José Mi
guel Perdiguero izan zen berriz ere, 209 ubolo". Bigarren, Euse
bio Miñambres jokalari zaharra, 171 «bolo». 

1986: Barakaldoko Udaleko Sari Nagusia. Gorostitzako «Ca
rrejonan. Azken nagusia, sailkapeneko aurreneko laurek egin zu
ten. Federico Besga izan zen txapelduna, 176 «bolo" eta 
ubolanko bataz besteko 4,4 «bolo". «Armador" Agustín Barrón 
eduki zuen. Bigarren, José Miguel Perdiguero, 164 "bolo". Hiru
garren, Enrique Calabozo 11.a, 159 «bolo". Eta laugarren, José 
Antonio Allende, 145 "bolo" (88.argazkia). 

Trapagarango Udaleko Sari Nagusia. R. Durañona «Carre
jo,,an. Hemen ere, azken nagusia, sailkapeneko aurreneko lau
rek egin zuten. Txapelduna, Tintxu Allende izan zen, 147 "bolo" 
eta «bola,,ko bataz besteko 3,67 «bolo". Bigarren, E. Calabozo 
11.a, 146 «bOIO». 

Santurtziko Udaleko Sari Nagusia. Txapelduna, Tintxu Allen
de eta bigarren, J. A. Fernández .. canta". 



78 ENRIQUE IBABE - JUANA LUJANBIO 

88.argazk1a. El Regatoko .. carreJo,,ko J. A. Allende. 

San Fuenteseko Santa Lucía Sari Nagusia. Txapelduna, F. 
Besga eta bigarren, Tíntxu Allende. 

BAKARKAKO ERREGULARTASUN SARIA 

Sari hau ez da egutegietan iragartzen, zenbait txapelketako 
emaitzen arabera da eta. Txapelketa hauek, ondorengoak ditu
gu:· "dos bolas .. deritzon sariak eta bai Euskadiko Txapelketa 
baita Sari Nagusietako sailkapeneko faseetakoak, aBinakako .. ak 
ezik. Hauetan, lehen egiten duenak 1 O punto jasotzen du; biga
rrenak. 9 eta horrela hamargarrenerarte. 

1985eko maiatzaren 27an egindako hirugarren asanbladak 
hartutako erabakiaren arabera. puntuen ardura "Uriosteko "ca
rrejo" -ak hartuko du denboraldi honetan. baina urrengoan 
(1986an), 1985ean Euskadiko Txapelketa antolatu duen "carre-
jo"-ak". · 

1983ko sailkapenean suertatu zíren aurreneko hamarrak 
hauek ditugu: 

1 . José Angel Femández (Gorostitza). 

2. Miguel Angel Guzmán (Gorostitza). 

3. José Miguel Perdiguero (Gorostitza). 

4. Eduardo Benítez (Urioste). 

5. lno Zamarripa (Urioste). 

6. Pablo de la Cruz (Kabiezes). 

7. Federico Besga (El Juncal). 

8. Miguel Angel Femández (Urioste) (89.argazkia). 

9. Tintxu Allende (El Regato). 

1 O. Antonio Vázquez (Gorostitza). 

1984an, 103 jokalari suertatu ziren sailkapenean. Aurreneko 
laurak hauek: 

1 . Pablo de la Cruz. 

2. José Miguel Perdiguero. 

3. Tintxu Allende. 

4. Federico Besga. 

1985ean hauek ziren aurreneko 16ak: 

1. Tíntxu Allende (El Regato). 

2. J. A Femández (Gorostitza). 

3. Patxi Alcalde (Kabiezes). 

4. Pablo de la Cruz (Kabiezes). 

5. Eduardo Benítez (Urioste). 

6. Federico Besga (Ugarte). 

7. A Vázquez (Gorostitza). 

8. Enrique Kalabozo 11 (Urioste). 

9. Miguel Angel Guzmán (Gorostitza). 

10. Enrique Kalabozo l. 

11. J. Antonio Allende (El Regato). 

12. Javi Landaburu (El Regato). 

13. Eusebio Miñambres (Ugarte). 

14. Roberto Ruiz (Urioste) (90.argazkia). 

15. J. M. Perdiguero (Gorostitza). 

16. J. Antonio Barrón (Urioste) (91 .argazkia). 

1986an: 

1. Enrique Kalabozo 11. 

2. José Angel Fernández "Coli». 

3. José Antonio Allende. 

4. Federico Besga. 

5. Roberto Ruiz. 

--~·- ~·-~------------------------- -----·--~---··--~----------·------------~-----
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89.argazkia: Unosteko "carreJO•koa den M. AnGJel Fernández 1okalána "Colí" go1t1zenaz ezagunago. 

.,;;4-~ 

... """"' .... ~·:;~ 
···~~ . .,·,.,i.,,•-~···-· ~·· . . "" , • 

' ;\ 44' ';~~' '"" 

... 
90.argazkia: 

Uriosteko "carreJQ•ko Roberto Ruíz. 
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BAKARKAKO ERREGULARTASUN KOPA 

Aurreko sariketaren ondorioz, Bakarkako Erregulartasun Sa
riketa alegia, 1986ko otsailaren 2an, Ugarten egindako bostga
rren asanbladan: "Bakarkako Erregulartasun Kopa sortu egiten 
da ... Aurreko urteko sailkapenean aurreneko 16ak suertatu zire
nek jolastuko dute beraien artean. 

1986ko martxoaren 1 ean egindako asanbladan zera esaten 
da sariketa honetaz: "Bakarkako Erregulartasun Kopa, 85 den
boraldiko sailkapenean aurreneko 16ek egingo dute. Aurreneko 
kanporaketa; 8. eta 16.en artean izango da. Bigarrena, 7. eta 
15.en artean, eta abar ... 

Kanporaketa hauek egin ziren "carrejo .. en ordenua zotzetara 
egin zuten, honela suertaturik: 

1 go partidua. Basatxuko "carrejo .. a. 8.a, E. Kaiabozo eta 
16.a, J. A. Barrón. 

2.partidua. El Regatoko «carrejo»a. 7.a, A. Vázquez eta 15.a, 
J. M. Perdiguero. 

3.partidua. Gorostitzako «carrejo .. a. 6.a, F. Besga eta 14.a, 
R. Ruiz. 

4.partidua. Ugarteko «carrejo .. a. 5.a, E. Benítez eta 13.a, E. 
Miñambres. 

5.partidua. Durañonako «Carrejo»a. 4.a, P. de la Cruz eta 
12.a, J. Landaburu. 

6.partidua. Zierbenako «Carrejo .. a. 3.a, P. Alcalde eta 11.a, J. 
A. Allende. 

7.partidua. Kabiezeseko «Carrejo .. a. 2.a, J. A. Femández eta 
10.a, E. Kalabozo l. 

8.partidua. San Fuenteseko .. carrejo .. a. 1 goa, Tintxu Allendé 
eta 9.a, M. A. Guzmán. 

Jokalariren bat ez balego kanpoan geratuko litzateke auto
matikoki. Partidua, «carrejo" antolatzaileak derrigorrez izendatu-

91 .argazkia: 
J. A. Barrón. Honen atzean 
José Ramón Rodríguez. 
"BoJa .. n apoiaturik E. Kalabozo fl 
eta eskulnean Julián Sarasola. 

tako jokalari batekin egingo da. Jokalari hau ezin da sailkaturiko 
16en artekoa izan. 

Sailkapenean 8 suertatzen direnean, final-laurdenetara pasa
ko dira ondorengo modu honetan eginez: 

4. partiduaren irabazlea, 8.aren irabazlearen kontra Gorosti
tzako "carrejo .. an. 

3. partiduaren irabazlea, 7.aren kontra S. Fuenteseko «Carre
jo .. an. 

2. partiduaren irabazlea, 6.aren kontra El Regatoko «carre
jo,,an. 

1 go partiduaren lrabazlea, 5.aren kontra Basatxuko .. carre
jo .. an. 

Sailkapeneko aurreneko laurak, azken aurrekoetara pasatzen 
dira. Honela egingo dutelarik: 

2. partiduko irabazleak, 4.ekoaren kontra. Ugarteko «carre
jo•an. 

1 go partidukoarenak, hlrugarrenekoarekin. 

Azken nagusira pasatzen ez direnek, 3. eta 4. postua lortze
ko egingo dute Zierbenako «carrejo»an. 

Azken nagusia Durañonako «carrejo .. an. 

Kanporaketako partidu guztietan 200 "bolo .. tara egingo da, 
3. eta 4. posturako eta azken nagusirako ezik, hauek 250 
«bolo .. tara. 

T xapelketa honen antolaketaren ardura Uriosteko «carre
jo .. ak izan du. 

Txapelketa interesgarri honetako (une honetako 16 jokalari 
trebeenak bait dira, jakina) azken nagusia Tintxu Allende eta Fe
derico Besgaren artean izan zen 1986.eko uztallaren 17an. Az
ken nagusi honetan, Tintxu izan zen «mano•. Oso partidu hunki
garria izan zen; 66na «bola" jaurtiki ondoren, 253.na «bolo• egin 
bait zuten. Desenpatea 50 «bolo .. tara izatea erabaki zen. Federi
co Besgak 57 egin zuen eta Tintxu Allendek 49, 14na "bola" 
bota ondoren. 

------------~---------
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uCARREJOnKA ERREGULARTASUN SARIA 

Bakarkako Erregulartasun Sarian bezalaxe, hau ere ez da 
egutegietan agertzen. Bakarkako Erregulartasun Sarian, puntua
keta hobea lortu duten "carrejo" · bakoitzeko hiru jokalariek egin
dako «bolo" kopuruaren arabera bait da. Hauxe da erabakitakoa 
1986ko apirilaren 1 Oean elkarte ezberdinek egindako lehen 
asanbladan. 

1983ko emaitzak hauxek izan ziren: 1 go, Uríoste; 2 .. Goros
titza;. 3 .. Kabiezes; 4 .. Basatxu; 5., San Fuentes; 6 .. El Regato; 
7 .. Z1erbena; s .. Ugarte; 9., Karga eta 10 .. Muskiz. 

1984an, Gorostitzako "carrejo"a izan zen lehena. 

1985ean: 1 go, Urioste; 2 .. Gorostitza; 3 .. El Regato; 4 .. Ka
biezes; 5., Ugarte; 6 .. Basatxu; 7 .. Durañona; s .. Zierbena; 9., 
San Fuentes. 

«CARREJO»KA ERREGULARTASUN KOPA 

1986ko urte honetan egin da lehen aldiz txapelketa hau 
1985eko "Carrejo,,ka Erregulartasun Sariaren sailkapeneko au
rreneko lauren artean egin zen lehiaketa hau. 86ko otsailaren 
16an, Batzordeak egindako asanbladan hartu zen erabakia. 
86ko martxoaren 1 ean erabaki zen lehiaketaren prozedura: 
«"Carrejo"ka Erregulartasun Kopa". Parte hartzaileak: Urioste, 
Gorostitza, Kabiezes eta El Regato. 100 "bolo,,tako 3 partidu 
egingo dira, bi bakarkakoak eta bat binakakoa. "Carrejo" bakol
tzeko 3 jokalari gutxienez; kanporaketa izango da jalas modua 
eta azken nagusia «tarrejo" irabazle biek jolastuko dute. Lehen 
partidua, Kabiezes eta El Regato artean. Bigarrena, Urioste eta 
Gorostitza artean. Bi partidu irabazten duen "carrejo"a klasifikatu 

----------·--·----

egingo da. 

. Binakako partiduetan, bakarkakoetan aritu ez den jokalariak 
JOlastu beharko du nah1taez, edo bestela arrazoiren batengatik 
honek ez1n 1zango bp.lu laugarren jokalari erreserbak. Bakarka
koetan aritu izan direnek, ezin dute bikote egin, beraz, "carre
l~"ren batek bakarkako partidu biak galduko balitu, binakakoan 
h1rugarren Jokalaria eta erreserba ari daitezke. 

Azken nagusia, El Regato eta Gorostitza artean izan zen. El 
Regato txapeldun. 

3. eta 4. postuetarako partidua ez zen egin, beraz, Urioste 
eta Kablezesek enpate egin zuten. 

GAZTEEN SARIKETAK 

Klnto-Pekosez hitz egin dugunean, 1985eko gazteen sarike-
tan ondorengo mailak egin zirela esan dugu: 

1 O urterarte, seln-maila. 

12 urterarte, kimu-maila. 

14 urterarte, haur-maila. 

17 urterarte, gazte-maila. 

Durañonako "carrejo,.an egindako txapelketaren emaitzak 
1985ean hauexek dira: sein-mailan, 1 go Gorostitzako Tomás 
Maza; kimu-mailan, 1 go Durañonako Luis Martfnez; haur-mailan, 
1 go Basatxuko Osear Familiar; gazte-mailan, 1 go Uriosteko 
Juan Carios eta 2. El Regatoko Ander. 

Gázte-mailakoek, 4na "bola" jaurtiki zuten, gainerako kate
gorietakoek 3na, ordea (92 .. 93., 94 .. 95 .. 96 argazkiak). 

92.argazkia: La Cuestako umeen «Carrejo .. an. 
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93.argazkra R. Durañonako umeen "carreJo,,an. 

94.argazkia: Gorostítzako umeen «Carrejo,,an. 

-------------------.. ·----------
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95.argazkia: Gorostltzako umeen ucarrejo•an. 

96.argazkia: Gorostitzako umeen •carrejo,,an. 

---------------·------
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BI ccBOLA»TARA SARIKETA 

Bi "Bola»tara Satiketa, atal honen amaierarako utzi dugu, 85 
eta 86ko egutegietan bezalaxe. Lekuan lekuko jaietan egiten di
ren satiketak dira eta antzinatik ornen datoz. Satiketa hauei ez
ker iraun izan du gaur arte kirol honek. 

Femando Saralegik, bere eskualdean jalas honen lartialdia 
adierazi nahiean, zera zioskun Muskizen: uHara, aurten jaietan 
ere ez da jolastu". 

1983ko apitilaren 1 Oean Batzordeak egindako lehenengo 
asanbladaren aktan bereziki aipatzen da aurrerago adierazlta-

· koa, non txapelketa eta satiketen egutegia egiterakoan zera 
zehazten da: ulekuan lekuko jaietan egiteko satiketa datak zain
du, hauek izan bait dira kirol zahar honi eutsi diotenak". 

Lehen Satikéta Bi "Bola,,tara, Gorostitzako ucarrejo,,an egi
ten da maiatzean, San Isidro jaiak direla eta. Gero, Utiosteko 
San Bemabeetan. Ondoren, Ugarteko San Juanetan eta lehena
go Muskizen ere. San Romanetan, Abanto-Zierbenako La Cues
tan. San lgnazioetan, La Arenan eta Retuerton ucarrejo»a zeuka
tenean. Retuertoko satiketa, Basatxun egin zen 1985ean eta 
Gorostitzan 1986an. San Roketan, El Regaton eta lehenago izen 
horretako baseliza alboan ere (gaur egun hondatuta). La Cuesta
ko San Romanetan, Durañonako "carrejo,,an. Eta Ama Bi~ina 
egunean, irailean, Basatxun eta Gorostitzan. · 

1983ko maiatzaren 29an, Basatxuko "carrejonan ere jolastu 
zuten Santa Ouitetia jai egunean. Sasiburu mendikateko Kada
gua ibai alderako, mendi magalean dagoen Samundi auzoko 
baselizatxoaren izena dugu. 

San Mamés eguna dela eta, La Cuestan ere beste sariketa 
bat izan zen 1985ean. 

1985erarte, satiketa hauetako jokalatiek 3na «bola" jaurtiki-

tzen zuten baina jokalatien kopurua handia zenez luzeegi gerta
tzen zen, beraz Batzordeak egindako hirugarren asanbladan 2na 
ubola»tara egitea erabaki zen. Beste erabaki bat ere hartu zuen, 
satiketa hauek egiteko 15.000 pzta satitan izan behar dutela gu
txienez. Trofeoak ez dira dertigorrezkoak. 

DAUDEN ccCARREJO»AK 

El Regato, Gorostitza eta Basatxukoak Barakaldon. Ugarte 
eta Ramón de Durañonakoak Trapágaranen. Utioste (La Era) eta 
bertia Urtuellan. San Fuentes eta San Román de la Cuestakoak 
Abanto-Zierbenan. Kabiezesekoa Santurtzin eta Muskizekoa. 
Egun, berti bat egiten ati dira La Arenan (Muskiz). 

El Regatoko ucarrejo,,a, Sabitxu izenaz ere ezaguna, hertigu
ne honen mugan eta Castaños errekaren eskuin aldean kokatu
tik daga (2.írudia L). Erreka hau, Oiola errekarekin eta txikiagoak 
diren beste batzuekln batera ia Gorostitzaraino heltzen den «Al
tos Hornos de Vizcaya" presa osatzen dute. (97. eta 98.argaz
kiak). 

«Carrejo" honek ez dauzka neurti ideialak, batetik Castaños 
erreka eta bestetik zenbait ortu bait dauzka, beraz ez "Primera 
raya" ezta "segunda raya" ere ez dira «taco,,aren basearen mai
lara heltzen (18.irudia). "Primera raya,,ren upudre,,en artean linea 
bat taiutuko bagenu •taco,,aren aurreko aldea balno 6zm. gora
go pasako litzateke. "Segunda raya,,ren "PUdre,,ekin berdin 
egingo bagenu .. taco,,aren aurreko aldearen. 7,54m.tara geratu
ko litzateke. 

"Segunda raya,,ren erradioa «carrejo,,aren ardatzetik neurtuz, 
«taco,,aren basetik 17,22m.takoa da eta •primera raya,,rena 
8,94m.takoa. 

«Taco,,aren basearen erdiko aldetik "segunda raya,,ren es
kuineko "pudre,,rako luze-laburrera 12,51 m.takoa da eta ezke-

97.argazkia: El Regatoko "carrejo,,a. «Primera raya .. eta lau "Pudre .. ak ando 1kus da1tezke. 
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98 argazk1a: El Regatoko .. carre10,,a. 1.986ko Euskad1ko Bakarkako Txapelketaren azken nagus1a. 

99.argazkía: El Regatoko .. carrep .. ko .. \íre•a eta .. taco,,a. 

rrekara 13,90. Erradiaarekin daukan aldea garrantzitsua da be
raz, baina ez daga zalantzarik, eremuaren mugak direla eta, 
«raya.. hanen mugak «taca•aren basearen mallara ahal denik 
gehien jeistearen nahia dela arrazai nagusia. 

Berdin gertatzen da "primera raya .. rekin, hanen erradiaak 
8,94m. bait dauka, eskuineka eta ezkerreka «pudre•etaralna ar
dea, aipatutaka lehenera 7,63m. eta bigarrenera 8m. 

"Distancia de tire»k 5,77m. dauka, hau da, batez bestekoak 
baina 3zm. gutxiaga eta Batzardeak antzat emandaka neurriak 
baina 2zm. gehiaga (99.argazkia). 

«Taco"ak 84,5zm. dauka luzeran, zabaleran, ardea, 60zm. 
aurreka aldean eta 60,5zm. atzekoan. Bi alde hauen arteka des
nibela 10,7zm.takaa (100.argazkia). 

«Tire .. ak ezkerretarantz egiten du jalas zelaiaren ardatza erre
ferentzitzat harturik. Hanen neurriak atzeka aldetik, ondarengoak 
dira: 45,5zm. aipatutaka ardatzaren ezker aldera eta 26,5zm. es
kuinetara, oratara 72zm. Aurreka aldeak 69zm. dauka eta luze
rak 44zm. Desnibela 7,2zm.takaa da. 

Jalas zelaiaren luzera asaa, hau da, "raya• biak gehi •tire•tik 
"taca,,raka luzera eta «tire,,aren luzera 23,43m.takoa da. 

Jalas zelaia belarrezkaa dugu eta ikusleentzat lnguraMa 
daga harmalla batzuez aurreka aldean. Epaileentzat eta, mahai 
zein aulki finkaak daude eta iturri bat ere "poza,,ra ura batatzeka. 

"Paza .. aren luzerak ardatzaren norabidean 28zm. dauka eta 
44zm. zabalerak. 

Bolak eusteka zurezka kabailetea dauka (101 .argazkia). 
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100.argazkía: El Regatoko "carre¡o .. ko "taco"ª eta "pozo,,a. 101.argazkia: El Regato. uBola"k ¡artzeko kabailetea. 

18.\RUDIA 
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GOROSTITZAKO «CARREJO»A (2.irudia LL) 

Castaños errekaren eskuin aldean egindako jalas zelai doto
rea dugu hau, ando zaindutako belarrez estalirik eta atzeko al
dean zuhaitz ederren artean aulkiak dauzkalarik. (102. eta 
103.argazkiak). 

Dauden "carrejo,,etariko dimentsio handienetarikoa da 
(19.irudia). "Raya" bien luzera gehi «tire,,tik «taco,,rako luzera eta 
"tire,,aren harriaren luzera 26, 72m.takoa da. Beraz, batez beste
ko «carrejo,,ak baino 1 .45m. gehiago dauka. 

«Segunda raya .. ren erradioa 20,37m.takoa da, "taco,,aren 
basearen erdiko aldetik ezkerreko «pudre,,ra 19,25m.takoa or
dea, eta eskuinekora 19,62m.takoa. 

"Primera raya,,ren erradioa 10, 12m.takoa da, kasu honetan 
"pudre,,etarako distantzia handlago delarik, hau da, 10,64m. ez
kerreko "pudre"ra eta 10.48 eskuinerako. "Segunda raya,,k, es
kuineko aldetik mugatuta dauka bere garapena era1kuntza bat 
oztopo delako, honela "pudre"ª "taco,.aren baseko mailatik 
3,5m.tara gutxi gora bellera. "Primera raya•>, eskuin alde hone
tan, basearen mailaren gainetik 68,5zm.tara daga, zuhaitz batek 

102.argazkia: Gorost1tzako «Carre10" ederr a 

honetara derrigorturik. "Raya" honen ezkerraldean, basearen 
mailaren gainetik 1,74m.tara daga. 

«Distancia de tire" 5,87m.takoa da, hau da, batez besteko 
neurria baino 7zm. gehiago eta Batzordeak ontzat eman duena 
baino 12zm. gehiago (104.argazkia). 

Haritz zurezko "tacouaren luzera 73,5zm.takoa da, zabale
ran, ordea, 61,5zm. aurreko aldean eta 60zm. atzekoan. Bi alde 
hauen arteko desnibela 10,5zm.takoa (105.argazkia). 

«Tire,,ak 48zm. dauka luzeran, zabaleraren aurreko aldean · 
77zm. eta atzekoan 78,5zm. Bi alde hauen arteko desnibela 
7,Bzm.takoa. 

"Carrejo,,aren ardatzetik kanpo daga erabat, 8zm. eskuine
rantz hain zuzen. 

"Pozo,,ak, luzeran 33,5zm. dauka eta 43,5 zabaleran. 

Partiduen jarraipena egiteko marikagailua dauka "carrejo» ho
nek, ikusi dugun bakarra da hau. 

Eremu hau, 33 jalas zale sutsuk erosi zuten 1945ean, 
4585,25pzta ordaindu zuten 890m.ren truke. Zale sutsuon or
dain konpromezua, diru kopuru hau aurreratu zienei, asteko pe
zeta batekoa zen zorra ordaindu arte. 

103.argazkia: Gorost1tzako "carreJo"a. 
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o 
A 

19.IRUDIA 

104.argazkia: Gorost1tzako "carre¡o,,ko "tire"a eta "taco,,a. 

--------~----·------·--·----·------~·----------------

o 
A 

//: :zu/.a..r"é:z:a./.; 
B = Av/~;,,.): 

105.argazkia: Gorost1tzako "taco"ª eta "pozo .. a. 
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BASATXUKO ccCARREJO»A (2.irudia N) 

Arroletza mendiaren maldako lepo txiki baten eta Gorostitza 
eta Kadagua ibaiaren artean 1982an inauguratu zen Basatxuko 
«carrejo»a daga (106.argazkia). Jalas zelai honek ere oztopo 
handiak dauzka bere garapen ideialerako, dena den José Luis 
Corro eta Marcelino Zurutuzak ahal denlk errendimendu handie
na eman diote (20.irudia). 

Ezker aldean ortu batzuk egiten dute oztopo, eskuin aldean 
lurraren desnibel garrantzitsu batek eta aurreko al(jean mendi 
pista batek. Dauden "carrejo,,en arteko txikiena dugu. uRaya»k, 
gehi "tire,,tik "taco,,rako luze-laburrera eta harriaren luzerak 
22,40m. daukate. Batez besteko ucarrejo»ak baino 2,36 m. gu
txiago dauka beraz. 

"Segunda raya,,ren ardatzetlk neurtutako erradloa 16,22m.ta
koa da. "Taco,,aren basearen erdiko aldetik ezkerreko "Pudre»ra
ko luze-laburrera 16,21 m.takoa da eta eskuinekora 16,56m.ta
koa. 

"Primera raya,,ren erradioa 8,62m.takoa da, ezkerreko "PU
dreo,rako distantzia 8,84m. eta eskuinekora 8,58m.takoa delarik. 

"Segunda raya,,ren •pudre,,en artean taiutuko genukeen li
nea basetik 11 ,84m.tara geratuko litzateke eta "primera raya,,ren 
"pudre,,en artekoa 3,45m.tara. 

"Segunda raya,,ren "pudre,,en arteko zabalera 23 m.takoa 
da eta "primera raya,,koen artekoa 16,15m.takoa. 

"Segunda raya"k ardatzaren ezkerrean, makurrera piska bat 
galdu egiten du lurrak derrigorturik, honela ia zuzen geratzen da. 

"Distancia de tire"k 5,77m. dauka, hau da, batez bestekoa 
baino 3zm. gutxiago eta ontzat eman den neurriak baino 2 gehia
go (107 .argazkia). 

Zurezko «taco•ak kasu honetan bananazkoa, 61,5zm.tako 
luzera dauka, hau delarik dauden txikiena. Batez besteko 
«taco,,ak baino 14,75zm. gutxiago dauka. 

Zabalera, aurreko aldean 62,5zm.takoa da, eta atzeko al
dean 56,5zm.takoa. Bi aldeen arteko desnibela 8,8zm.takoa da. 

ullre•aren harriak 41zm. dauka luzeran eta zabaleran 67zm. 
bai aurreko aldean baita atzekoan ere. Alde bien arteko desnlbe
la 6zm.takoa da. Ezker alderanzko 2zm.tako desnibel txikia dau
ka. 

uPozo,,aren luzera 42,5zm.takoa da eta 28zm.takoa zabale
ra (108.argazkia). 

"Tire,,aren alboan "taco" pare bat salte daga. Hauetariko ba-

tek 77,5zm. dauka luzeran, zabaleran, ordea, 55zm. aurrekal
dean eta 53,3 atzekoan. 37,5zm.tako erradioa daukan haritz en
bor erdia dugu. 

«Carrejo" honek mahai bat eta zenbait aulki dauzka. 

Lorenzo Gorostizaren oinordekoen lurretan kokaturik daga 
eta Marcelino Zurutuzak, gure berriemaileetariko bat, alokaturik 
dauka. 

Belar zelaia da. 

20.IRUDIA 

106.argazkia: 

Basatxuko "carrejo•a. 
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107 .argazk1a. Basatxuko "tire" eta .. taco"ª· Ezkerraldean dauden enbor b1ak «taco" bi dlra. Hauetanko baten gaínean kutxa bat ¡arn 
dute bolak eusteko. 

108.argazkia Basatxuko "carreJO,,ko platano zurezko nlaco"a eta ,,pozo,,a. 

------·------------· -----------· ---

UGARTEKO ccCARREJO»A (TRAPAGARAN) (2.irudia K) 

Ugarte auzunean kokaturik daga "carrejo" hau, Bilbotik Mus
kizerako errepidearen ezker aldean, San Juan eliza eta Yedal 
errekatik hurbil hain zuzen. Jalas zelai eremua partikularra izan 
arren utzi egin dute (109.argazkia). 

Belarrezko zelaia dugu hau eta bere garapen ideialerako oz
topo txiki bat besterik ez dauka eskuin aldean, etxe bat daga 
(21.irudia). ' 

1984ko ekainaren 1 Oean inauguratu zen eta ospalkizun ho
netarako Federico Besga eta Eduardo Benitezen arteko particlua 
egin zen. Hauetariko lehena izan zen garaile 201 "bolo" egin 
zuelarik, "bola,, bakoitzean batez besteko 3,72 "bolo,, eginik. 
Eduardok 157 "bolo,, egin zuen. Agustín Barrón txapeldunaren 
"armador"ª izan zen eta Julián Sarasola Eduardorena. 

«Segunda raya .. ren ardatzetik neurtzeko erradioa 19,60m.ta
koa da, ezkerreko "pudre»rako luze-laburrera, berriz, 18,89m.ta
koa eta eskuinekora 18,75talkoa. 

«Primera raya,,ren erradioa 10,45m.talkoa da, ezkerreko "PU
dre»rako luze-laburrera, berriz, 9,78m.takoa eta eskuinekora 
10,23koa. 

Neurri hauek beti bezala hartu ditugun arren, hau da, 
«taco•aren baseko erditik, marrak "taco,,aren erditik taiutu zituz
tenaren berri izan dugu. Beraz, «pudre,,ak honen mailan geratu 
dira (ia praktikan betetzen da). 

«Distancia de tire" 5,76m.takoa da ontzat ematen den neu
rria baino zentimetro bat gehiago eta batez bestekoa baino 4zm. 
gutxiago (11 O.argazkia). · 

«Taco,,a, harizkoa berau, luzeran 80zm.takoa da, zabaleran, 
ordea, 64zm.takoa bai aurreko aldean baita atzekoan ere. Alde 
bien arteko desnibela 9,4zm.talkoa da. (111.argazkia). 

«Tire .. ak, aurreko aldean 86,5zm. dauka eta atzeko aldean 
89,5 ordea. Azken hau kontutan badaukagu, "carrejo,,aren ar-
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datzaren ezker alderantz okerturik daga 22,75zm.tan, desnibela 
6zm.takoa delarik. «Tire»a marratuta daga eta jokalariak txirrist 
ez egiteko oina jartzen duen lekua pikatuta. Atzeko aldean 
84-6-1 Oeko data dauka (112.argazkia). 

"Pozo,,ak 30zm. dauka luzeran eta 44,5 zabaleran. 

Zuhaitz baten alboan harizko «taco,, bat daga salte. Luzeran, 
77,5zm. dauka, 60zm. aurreko aldean eta 57zm. base aldean. 
Enbor erdiaren erradioa 28,5zm.takoa da. 

Jalas zelalaren luzera osoa, hau da, «segunda raya»tik 
«tire»aren atzeko alderaino 25,88m.takoa da. 

110.argazkia: Ugarteko «carrejo,,ko utire"a eta «taco,,a. 

109.argazkia: Onda za1ndutako Ugarteko "carre¡o .. a. 

21.IRUDIA 

91 
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111 .argazkia. Ugarteko ··taco"ª eta "pozo,,a. 

112.argazkta: Ugarteko .. füe,,a. "Tire" batzuetan, ¡okalanak zapaltzen 
duen lekua •pica" egtten dutela ikusi dugu, hauek ez deza
ten txinistik egin. 

RAMON DURAÑONAKO ccCARREJO»A {TRAPAGARAN) 
(2.irudia 1) 

«Carrejon honen izena, eskolak eraikitzeko eta "carrejonaren 
ardurarako dirua utzi zuen kontzejoko semearena dugu. Pertso
naia hau, larogei ta hamar urte zituena orduan, Buenos Airesen 
hil zen 1877an ... carrejon hau «La Escontrillan izenaz ere ezagu
na da (22.irudia). «Carrejonan errotulu bat daga «Asociación Bo
los al cachete de Durañona. Trapaga-Aran. 31-8-1984.n daka
rrena (113.argaz!sja). lnaugurazio egunekoa dugu data hau, os
pakizun honetarako Uriosteko Inocencia Zamarripa eta El Junca
leko Federico Besga bizi osoko lehiakideak zirenek, sekulako 
partidua egin zuten. Hauetariko lehenak irabazi zuen 161 "bolo• 
eginik, besteak ordea, 152. 

Franco Belga eta T rianoko meatzarien trenbideetatik humil 
daga kokaturik «carrejon hau, Errotak Artea deritzon futbol ze
laiaren ondoan (114., 115.argazkiak). 

Durañonako jalas zelaia «carrejo• txit orekatua da. «Segunda 
raya•ren erradioak ardatzetik neurtuta 19,52m. dauka, ezkerreko 
"pudrenrako luze-laburrera 19, 1 Skoa izanik eta 19,21 m.takoa 
eskuinekora. 

«Primera rayanren erradioa 11,29m.takoa da, ezkerreko upu
drenrako luze-laburrera 11, 11 m.takoa eta 11,08m.takoa eskui
nekora. 

«Taco»aren base erd~ik "pudrenaren atzeko alderaino daude 
hartuta neurri hauek, dena den, esan behar da, «segunda ra
ya .. ren ezkerreko "pudrenaren aurrean eta eskuinekoaren atzean 
amaitzen dela. «Primera raya .. , ordea, ezkerreko •pUdrenaren au
rreko aldean eta eskuinekoaren atzeko aldeko 1 O bat zm.tara. 

«Distancia de tiren 5,85m.takoa da, hau da, batez besteko 
luze-laburrerak baino 5zm. gehiago eta ontzat emandakoak bai
no 1 O gehiago (116.argazkia). 

"Taco•ak, harizkoa berau, 80zm. dauka luzeran aurreko al
dea 72zm.takoa delarik eta base aldea 63zm.takoa. Bien arteko 
desnibela 10,5zm.takoa (117.argazkia). 

«Tiren harriak 41zm. dauka luzeran, aurreko aldea 54zm.ta
koa delarik eta 60zm.takoa atzekoa. Desnibela «taco•arena be
zalakoa da, 10,5zm.takoa hain zuzen. 

«Tiren harri honek, ardatzaren ezker alderantz 5zm.tako des-
biazioa dauka. 

«Pozonak 30zm. dauka luzeran eta 43 zabaleran. 

Jalas zelaiaren luzerak 25,78m. 

«Primera raya•n erradiorik handiena daukan "carrejona dugu 
hau, batez besteko luzerak baino 1,20zm. gehiago. 

Mahai eta aulki finkoak dauzka. 

• A.SOCIACJON • 
BOLOS A KATXETE 

7f(AMONDE DURANONA ~ 

TRAPAGA-ARAN 
31-8-198-4 

113.argazkta. R. Duranonako · carreJO· aren beilekaldeko errotuloa. 

-·---------·---·---- --------·------·-·--·---~----~ 
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114.argazkia 

R. Durañonako .. carrejo" palita 
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22.IRUDIA 

.; 

115.argazkia: R. Durañonako «carrejo•a. 
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11 b,argazk1a. R. Dur a11u11aKu carre¡u Kú t118 a eta , taco· a. 

URIOSTEKO ccCARREJO» ZAHARRA {URTUELLA) 
(2.irudia H). 

Uriasteka "carreja" zaharra, hanga nagusien artean La Era 
izenaz ezaguna, dauden •carreja,,etarika zaharrena dugu, 100 
urtetik gara daukanaren ustetan (118., 119., 120.argazkiak). 
Bere garapen ideialeraka berebizika aztapaak dauzka: etxe bat, 
pareta, errepidea eta abar. Hala ere «carreja" ederra izan da hau 
(23.irudia). 

"Segunda raya,,ren erradiaa ardatzetik neurtuta 19m.takaa 
da, ezkerreka .. pudre,,raka luze-laburrera 18,20m.takaa delarik 
eta eskuinekara 19,48m.takaa. 

"Primera raya,,ren erradiaa 10,75m.takaa da. Ezkerreka 
.. pudre,,raka luze-laburrera 11 ,50m.takaa da eta eskuinekora 
12,25m.takaa, Ezkerreka "pudre,,ak .. taca,,aren baseka mailaren 
gainetik daga 67zm.tan, eskuinekaa ardea, 1,50zm.tara daga. 

«Segunda rayank, lehenaga aipatutaka 21.irudian ikus deza
kezuenez, errepideak eta paretak derrigarturik, bi puntutari gal
tzen du makurrera. 

Ezker aldean, kaleka behegainearen zati batetan egindaka 
arraildura batez seinalatzen dira "raya,,k, "pudre,,ak margaztu di
ren harmaren kantra amaituz (121.argazkia). 

--------~-·~------

11 7.argazk1a R. Durarionaku "taco"a eta "pozo,,a. 

"Primera rayanren «pudrenak batzeka taiutuka bagenu linea 
bat praktikan «taca»aren erditik pasatzen dela ikusika genuke, 
"carreja»aren ardatzari perpendikularra ez izan arren. Unea ha
nen neurria 23,90m.takaa izanga litzateke. 

«Segunda raya,.ren "pudre»en artean taiutuka genukeen li
nea 35,85m.takaa litzateke. 

Lehen eta bigarren "pudre,,en arteka luzera, ezkerretik 
10, 14m.takaa da eta eskuinetik 7, 18kaa. 

"Distancia de tire»a «Carreja" guztien arteka luzeena da, 
6,20m.takaa, hau da, batez bestekaa baina 40zm. gehiaga eta 
antza~ emandakaarena baina 45zm. gehiaga. Beraz, arautu ze
nekat1k kanpa, zeren antzat emandakaak baina 15zm. gutxiaga 
eda gehiaga ezin bait du eduki . 

Harizka «taco"ak 74,5zm. dauka luzeran eta zabaleran, au
rretik zein atzetik 64zm. Alde bien arteka desnibela 12zm.takaa 
da (122.argazkia). 

«Tire" harriak 51zm. dauka luzeran eta zabaleran, aurretik 
zein atzetik, 57,5zm. Harri hanen desnibela 15,50zm.takaa, "ca
rreja" guztietatik handiena da (123.argazkia). 

«Paza,,aren luzera 37zm.takaa da, 50zm.takaa zabalera. 

Jalas zelaiaren luzera asaa 25,71 m.takaa da, 
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11 B.argazkia: · 

Uriosteko "carrejou zaharra. 

119.argazkia: 

Uriosteko «Carrejo" zaharra. 

120.argazkia: 

Uriosteko •carrejou zaharra. 
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121.argazkla: Uriosteko "carrejo" zaharra. Marrak zoladuran se1nalatunk 
eta pudreak horrnan margoturik. 

23.IRUDIA 

122.argazkia: Uriosteko "carreJO" zaharreko .. 1aco•>a. 
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123.argazkia. Unosteko "carreJo" zaharreko .. tJre .. a. 

URIOSTEKO ccCARREJOu BERRIA (URTUELLA) (2.irudia G) 

1986ko irailaren 13an hasi zen zelai honetan jolasten, Eus
kadiko Lehen Binakako Txapelketa ospakizuntzat harturik. lnau
gurazio ofiziala, txapelketa honen finala jolastu zen egunean izan 
zen, urriaren 1 Sean hain zuzen. uCarrejo" galanta dugu hau, ho-

CJA 
=a 

netarako ez da gago apala eta diru gutxi jarri (24.irudia) (124., 
125., 126.argazkiak). 

«Segunda raya,,ren erradioa ardatzetik neurtuta 19,50m.ta
koa da, upudre,,etara 19,81 m.takoa delarik, bai ezkerrekora bai 
eskuinekora. 

u Primera raya•ren erradioa 1 Om.takoa da eta upudre,,etarako 
luze-laburrera berdina. «Pudre,,ek «taco,,aren basetik pasatzen 
den ardatzerako marra perpendlkularra 15zm.tan gaindttzen 
dute, nahiz eta «carrejo" honen irudian, honen neurriak direla eta, 
zelaia mugatzen duen hesitxoa upudre,,ak ukitzen agertzen den. 
Errealitatean 9zm.tara daga. 

«Distancia de tire"k 4,86m. dauka, hau da, batez bestekoak 
baino 6zm. gehiago eta ontzat eman denak balno 11 zm. gehia
go. 

"Taco"a harizkoa da eta 71zm. dauka luzeran, zabaleran, or
dea, aurreko aldean 59zm. eta base aldean 65,5. Desnibela 
8,7zm.takoa da. «Taco" honek base aldetik gomaz forratuta 
dauka frontala (127.argazkia). 

"Tire" harriak 48zm. dauka luzeran, aurreko aldetik 56zm. 
eta atzekotik 67,5zm. Desnibela 10,5zm.takoa da. 

uTire»aren aurreko aldean dagoen hormigoizko plakak, 
Uriosteko «bolo" elkartearen koloreak dauzka, zuri urdina hain 
zuzen. 

Hormigoizko «pozo,,ak 33,5zm. dauka luzeran eta 50,5 za
baleran. Jolasten den egunetan burdin kutxa batez osatez dute 
«POZO• hau. 

Jalas zelalaren luzera osoa 25,84m.takoa da. 

Jalas zelaia udalarena da eta 6 miloi pezeta gutxi gora behe
rako balioa izan duenaren berri daukagu. 

Ac::J 
13= 

o 

24.IRUDJA 

------·--··--·--------
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124.argazkia: Uriosteko "carrejo .. berria. 

125.argazkia: Uriosteko "carrejo .. berria. 

126.argazkia: Uriosteko «carrejo• berria. 
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127 .argazkia: Uriosteko "carrejo" beniko .. taco•a eta .. pozo,, a. Jotas zelai 
honen haseran erabili ziren ,,bo[o,,ak drtugu hauek. Elkarte
ko kolorez (txuri-urdin) margozturik zeuden. 

SAN FUENTESEKO ccCARREJO»A (2.irudia E) 

1984an Euskadlko IV. Bakarkako Txapelketa egin zenerako 
konpondu zuten «carrejo" hau, 210.000 pzta.tako aurrekontua
rekin. Aurrerago 100.000 pzta gehitu zioten aurrekontu honi, sute 
batek eragindako galerei («tacona, babes hesiak eta abar) aurré 
egin ziezaieten. 

«Carrejo,,aren eskuin aldean ikusten den horma data hone
tan egín zen (25.írudía) (128.argazkia). Lehenago arraiak errepíde 
erdlraino írtetzen ziren zuríz margozturik. Trafikoa garai hartan txí
kiagoa zen, jakina. 

«Segunda raya,,ren erradíoa ardatzetík neurtuta 17,62m.ta
koa da, ezkerreko "pudre,,rako luze-laburrera 16,50m.takoa eta 
eskuínerakoa 18,62koa. 

Marra honek ardatzaren ezkerraldean makurrera píxka bat 
galdu egiten du. 

«Primera raya,,ren erradioa 11,22m.takoa da, ezkerreko "PU
dre,,ra 11 , 15m. eta eskuinekora 10,58m. 

"Taco»aren baseko lineara ez da marra bat ere heltzen. Ez
ker aldetik «segunda rayan 6m.tara geratzen da eta 2,70m.tara 
«primera raya». Eskuin aldetik «Segunda rayan 11,71m.tara eta 
3,27ra "Primera raya". 

«Distancia de tire" 5,83m.takoa da, hau da, batez bestekoak 
baino 3zm. gehlago. 

Harizko «taco»ak 86zm. dauka luzeran, ezagutzen direnetari
ko luzeena beraz. Zabalera aurretik zein atzetik, 54zrn.takoa da. 
Alde bien arteko desnlbela 14,2zm.takoa da, hau da, neurtu di
tugunetariko handiena (129.argazkia). 

«Tire" harriak 66zm. dauka luzeran eta zabaleran, aurretik 
zein atzetik 82zm. «Tire" honen luzera ere ikusi dugunetariko 
handiena da, 5zm.tako desnibela daukalarik, desnibel txikiena 
daukana beraz. ' 

«Pozo»ak 36zm. dauka luzeran eta 49zm. zabaleran. 

«Carrejo" hü~!3n luzera osoa 24, 11 m.takoa da. 

25.IRUDIA 
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i 28.argazkia: San Fuenteseko · carre10 a. 

LA CUESTAKO SAN ROMAN ccCARREJO»A 
{ABANTO-ZIERBENA) (2.irudia C) 

«Carrejo» hau La Cuestan daga kokaturik. Frontoitik oso hur
bil, hilerriko bidean eta Eugenio Barquinek dioskunez El Viguero 
deritzan inguruan (130.; 131.argazkiak). 

Atzeko aldea, militar eraikuntza ?'.ahar batzuk ukitzen daga, 
«CarreJO" honen garapenari oztopo jartzen diotelarik (26.irudia). 

«Segunda raya .. ren erradioa ardatzetik neurtuta 17,67m.ta
koa da, eskuineko upudre»rako luze laburrera, ordea, 14m.takoa 
eta ezkerrekora 14, 16m.takoa, azken hau marraren atzetik 
16zm.tara egon arren. 

«Primera raya .. ren erradioa 10,51 m.takoa da, «pudre»etara
ko luze-laburrera 8,80m.takoa soilik delarik. Ez «primera», ez 
«segunda raya .. ez dira «taco,,aren baseko mailara heltzen. 

129.argazkia: San Fuenteseko "taco,,a. 

«Distancia de tire" 5,83m.takoa da, San Fuentesekoa beza
laxe, batez bestekoak balno 3zm. gehlago. 

uTaco .. ak 75zm. dauka luzeran eta zabaleran, aurretlk zein 
atzetik, 55,5zm. Alde bien arteko desnibela 11,5m.takoa da 
(132.argazkia). 

Beste taco bi daude salte. Batek, 72,5zm. dauka luzeran, 
zabaleran ordea, 53,5 eta 44,5zm. Besteak, 85,5zm. dauka lu
zeran, zabaleran ordea, 59 eta 50zm. 

«Tire" harriak 35zm. dauka luzeran eta 62zm. zabaleran, au
rreko aldean zein atzekoan. Desnibela 8,2zm.takoa da. Harri ho
nen atzeko aldeak altueran 2,2zm.tako irtenunea dauka, dena 
den ez dugu kontutan eduki desnibela neurtzeko. 

«Pozo»ak 35zm. dauka luzeran eta 38zm. zabaleran. 

..carrejo .. aren luzera osoa 23,85m.takoa da (133.argazkia). 

130.argazkia: La Cuestako «carrejoua. 

-----------------~--------------~ ~----~----
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3.//0 

131.argazkia: La Cuestako ucarreJo"a. 
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26.IRUDIA 

132.argazkia: 

La Cuestako •carrejo,,ko •taco"ª eta •pozo .. a. Honen ingu
ruan goma bat edo batzuk jartzen dira sanitan, basarik 
egin ez dadin. 
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133.argazkia: La Cuestan erabiltzen den zilindroa. Urioste, Gorostitza, 
e.a.eko "carrejo,,etan ere erabiltzen da. Hau zelaitik pasa 
eta baldintza onetan uzteko da. Honen ezkerraldean «taco" 
zahar bat ikus dezahegu. 

KABIEZESEKO ccCARREJO»A (SANTURTZI) (2.irudia F) 

Kabiezeseko «carrejo"a etxez eta beste eraikuntza batzuez 
inguraturik daga ia erabat. "Carrejo" honetan oso zaila ornen da 
puntuazio onik egitea magaltsua bait da eta gainera lurrezkoa 
(27 .irudia) (134.argazkia). 

«Segunda raya,,ren erradioa ardatzetik neurtuta 19,82m.ta
koa da, ezkerreko «pudre,,rako luze laburrera ordea, 19,87m.ta
koa eta eskulnekora 18,09m.takoa. 

«Primera raya,,ren erradioa 10,29m.takoa da, ezkerreko "PU
dre,,ra 1 Om. daukalarik eta eskuinera 9,55m. Ezkerreko "PU
dre,,ak ez dira «taco,,aren baseko mailara heltzen, "segunda 
rayantik ia 5m.tara geratuz. 

"Primera raya,,ko «pudre»a, eskuir¡ aldetik, «taco,,aren ba
searen maila gainditu egiten du 38zm.tan, «segunda raya" or
dea, 1,27m.tara geratzen da. 

«Distancia de tire" 5,88m.takoa da, batez bestekoak baino 
8zm. gehiago hain zuzen (135.argazkia). 

Harizko "taco,,ak 74zm. dauka luzeran eta zabaleran, atzetik 
zein aurretik, 64zm. Desnibela 9,5zm.takoa (136.argazkia). 

"Tire" harriak 59zm. dauka luzeran eta zabaleran 92zm., au
rretik zein atzetik. Desnibela 11,?zm.takoa da. 

"Tire" hau ardatzetik eskuinerantz 22zm. desbideraturik 
daga. 

«Pozo,,ak 27,5zm. dauka luzeran eta 42 zabaleran. 

"Carrejo" honen luzera osoa 26,29m.takoa da . 

.Al.o? 

27.IRUDIA 

--·----------·-------····----·-------------·---------



134.argazkia: Kab1ezeseko .. carrep•a. 

135.argazkia: Kab1ezeseko .. 1Jre"a eta .. taco"ª· 
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136.argazkia: Kabiezeseko u\aCOua eta «püZO»a, 

--------------- ·------~--~· ··------~-·----------
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LA CAMPAKO ccCARREJO»A (MUSKIZ) (2.irudia A) 

«Carrejo .. hau ez daga oso zainduta aspalditik ez bait da ber
tan jolasten. 1 O ürte inguru dauka eta La Campa izenaz ezaguna 
den tokian daga, "La Sebe del Marqués de Villarias .. en hain zu
zen (28.irudia) (137.argazkia). Toki honetatik ez urrun Las Aca
cias izeneko zenbait etxe dugu, baina Francisco Saralegik dios
kunez ez da zuzena izen hori. l;:rrekatxoren bat pasatzen ornen 
zen handik eta sekula ez da arkazirlk egon antza; haltza, sahats 
eta haritzak bai, ordea. Esandako errekatxü honetatik, Castaño
seko errotak ura hartzen zuen, eta honen ondoan «Carrejo .. 
zahar bat zegoen. 

La Campako «carrejo.. honen ·segunda raya .. ren erradioa 
16,95m.takoa da. Eskuineko zein ezkerreko •pudre,,ra 15,85m. 
dago. "Primera raya~·ren erradioa 8,90m.takoa da. Eskuineko 
pudrerakoa 8, 1 Om.takoa eta ezkE)rrekora 8,25m.takoa. 

«Distancia de tire .. k 5,24 m. dauka. Dauden «carrejo .. en arte-

137.argazkía 

Muskizeko «La Campa .. "carrejo .. a. 

l,oó 

ko txikiena, beraz. Batez bestekoak baino 56zm. gutxiago eta 
ontzat eman den neurriak baino 36zm. gehiago. 

«Taco .. ak 80zm.tako luzera dauka, 59zm.tako zabalera au
rreko aldean eta 56zm.takoa atzekaldean. Desnibela 13,2zm.ta
koa da. 

"1ire .. aren harria aipatutako Castañoseko errotako zati bat 
da. 41zm. dauka luzeran. Aurrekaldeko zabaleran 41zm. eta 
atzekaldean borobila da. Desnibela 7zm.takoa da. Carrejo ho
nen luzera 22,59zm.takoa da orotara. Basatxukoa baino txikia
goa da "carrejo .. hau. 

ltxura trapezoideko "pozo .. a daukan «Carrejo .. bakarra da. 
Alde handienak 42zm. dauka eta «taco .. a ukitzen dago, beste 
aldeak 24zm. (138.argazkia). Luzerak 30zm. 

11 carrejo hauek eta La Arenakoaz gain (139., 140.argaz
kiak), beste hiru daude mutikoentzat: Gorostltza, Trapagaran eta 
La Cuesta. 

28.IRUDIA 

--~~-------··---- ---------------- - -------



138.argazkia: Muskizeko •taco"a eta •pozo .. a. 

140.argazkia: La Arenako .. carreJO" berrirako lurra. 
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139.argazkia: Lur honetan eg1n nah1 da La Arenako "carrep .. a. Aurreko aldean 
«taco"ª jarri gabe oraindik. 
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GOROSTITZAKO ccCARREJO»A (2.irudia M) 

«Carrejo" hau arbola ederren gerizpean dago (29.irudia) (141. 
eta 142.argazkiak) ... segunda raya,,ren erradioa 6, 14m.takoa da 
eta primerakoarena 2,97m.takoa. 

«Distancia de tire"k 4,28m. dauka, hala ere «tire" mugikorra 
daukate adin ezberdinetako jokalariek behar duten luze-laburre
ran jartzeko. 

«Taco,.ak, harizkoa berau, 62zm.tako luzera dauka eta 
54zm.tako zabalera, aurreko aldean zein atzekoan. Desnibela 
7,5zm.takoa da. 

«Tire.,ak 32zm. dauka luzeran, zabaleraren aurreko aldeak 
40zm. eta atzekaldeak 30,5zm. Hala ere neurri hauek ez dira 
oso zehatzak harria apurtuta bait dago. 

Desnibela 5,5zm.takoa da. 

uCarrejo., honen luzera 10,7 4m.takoa da motara. 

uPozo,,rik ez daukan bakarra da, guk ikusitakoen artean 
behintzat. 

29.IRUDIA 

142.argazkía: 
Gorostitzako umeen ucarrejo"a. 

141 .argazkia: 

Gorostitzako umeen ucaryeJo"a. 
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RAMON DE DURAÑONAKO ccCARREJO»A {TRAPAGARAN) 
(2.irudia J) 

uCarrejo .. handiaren alboan dago hau. uCarrejou honetako bl 
uraya»k utaCO»aren basearen mailara heltzen dira. Jolas zelai ore
katua da (30.irudia) (143. eta 144.argazkiak). «Segunda raya,,ren 
erradioa 11,24m.takoa da, upudre» bietarako luzera 10,71 m.ta
koa delarik. 

«Primera raya,,ren erradioa 5,70m.takoa da, pudreena 
5, 1 Sm.takoa ordea. 

"Distancia de tire" 4,91 m.takoa da, dena den mugikor bat 

30.IRUDIA 

ere badaukate Gorostitzan bezala luze-laburrera ezberdinetan 
jartzeko. 

uTaco,,a, harizkoa berau, luzeran 63zm.takoa da eta zabale
ran 54zm.takoa bai aurrekaldean baita atzekaldean ere. Desni
bela 6,9zm.takoa da (145.argazkia). 

"Tire fijo,,aren luzera 41zm.takoa da, zabalera ordea, aúrre
kaldean 55,5zm.takoa eta atzekaldean 61zm.takoa. Desnibela 
10,9zm.takoa da (146.argazkia), 

«Pozo,,aren luzera 2,5zm.takoa da eta zabaleran 40zm.ta
koa. 

Jolas zelai honen luzera 16,56m.takoa motara. 

1;'11 

143.argazkia: 
R. de Durañonako umeen 
.. carrejo»a. 
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144.argazkia: Durañonako umeen "carreJO· a. "Pudre,,ak, "taco"ª· 
«pozo .. a, «tirana eta mahaia. 

146.argazkia: Durañonako "carreJO»ko "tire" t1nkoa eta ezkerraldean mug1korra. 

145.argazkia. Duranonako ur11een · carreJO· ko "taco· a eta "pozo,,a. 
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LA CUESTAKO SAfl,I ROMANEKO ccCARREJO»A (2.irudia D) 

«Carrejo" hau handia ukitzen dago. ..segunda Rayi:1»ren 
erradioa 7,80m.takoa da,' ezkerreko pudrera 6,90m.takoa eta 
eskuinekora 7,5m.takoa (31.irudia) (147.argazkia). 

"Primera rayauren erradioa 4,30m.takoa da. Ezkerreko pu
drea 3,60rn.takoa eta eskuinekoa 4m.takoa. 

"Tireutik «tacourako luze-laburrera 3,58m.takoa da (148.ar
gazkia). 

«Tacouaren luzera 63zm.takoa da, zabaleran ordea, aurre
kaldean 47,52m.takoa eta atzekaldean 39,5zm.takoa. Desnibéla 
7,3zm.takoa (149.argazkia). 

uTireuaren harria 36zm.takoa da luzeran, eta zabaleran 
66zm.takoa bai aurrean bai atzean. Desnibela 5zm.takoa da. 

"Pozo,,aren luzera 26zm.takoa da eta zabalera 33,5zrn.ta
koa. 

Luzera 11 , 7 4m.takoa orotara. 

31.IRUDIA 

147.argazkia: La Cuestako umeen "carreJQ•a aurreko aldean. Atzekaldean, hand1a ikus dezakegu. 
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148.argazkía: La Cuestako umeen ,carreio,,ko ,,11re"a eta "taco"a. 

ÓESAGERTUTAKO «CARREJO»AK 

Eskualde honetan kirol honek zeukan gaffantziaren adieraz
garri, jendeak gogoratzen duen "carrejo" anitz dugu, gaur egun 
hauetariko zenbait desagertuak izan arren (2.irudia). 

Muskizen: 

1. Egungo •carrejoutik hurbil, Castaños deritzon leku ingu
ruan, errata baten ondoan "carrejo" bat daga hondamen
dian. 

2. Frontoi zaharraren alboan Barbadun ibaiaren ezker aldean. 

3. Egun desagertutako Mundo tabernan, "La Casera" ur ga
seosa lantegitik 200m.tara, Bilborako norabidean. 

Abanto-Zierbenan: 

4. La Arenan, bi "carrejo" zeuden bata bestetik oso hurbil. 
Hauetariko baten ardura uJuanín,, tabernako Juan Gonza
lezek zeukan, eta tabernaren alboko ibarbide txiki batean 
zegoen. 1976an edo desagertu zen. Bestea aurreratxoago 
zegoen eta Nicolás Garmendiarena zen. 

5. San Mamesen beste bat zegoen, La Cuestatik La Arenara 
joaten den bidearen ezker aldean hain zuzen. 

6. La Cuestan. San Roque baseliza inguruetako zelaietan ur
teko «carrejon bat inprobisatzen zen jaietan. San Ro.mán 
ellzaren atzeko aldean, Sasia Mendlkoteren ardurapean 
zegoen beste bat eta gero bere taberna alboko ortuetara 
aldatu zuen. 

149.argazkia: La Cuestako umeen "carreJO"ko "taco"ª eta "pozo,.a. 

Arrondoko ortuetan, taberna baten alboan beste bat ze
goen. 
Hilerriaren ondoan beste bat mutikoentzat. 

7. Vallen, Eugenia Barquinen etxe aurreko «carrejon zaharrari 
"el de la era de acá" zeritzon. Duela 65 urte desagertu zen. 
"La era de allá" alboan beste bat egin zen eta Ciriaco ta
bernakoaren ardurapean zegoen. "Era de allánn bertan, 
beste bat zegoen mutikoentzat. 

8. Cardedon, auzoaren erdi erdian eta Antonia tabernakoaren 
ardurapean zegoen. 

9. Montañon. 

1 O. Murrietan. 

11 . Abantoko San Pedron. 

12. San Fuentesen, egun dagoenaren aurreko aldea ukitzen. 
Garia eultzitzeko erabiltzen zuten larrain gainean zegoen. 

13. El Casalen, Sasia tabernaren azpian. 

14. Gallartan, rneatzetarako bidean, herria amaitzean dagoen 
tabernaren alboan. 

Urtuellan: 

15. El Nocedalen bi zeuden. 

16. Uriosten zenbait •carrejou zeuden. Timoteo Loizagak esa
ten zuen bezala, fijoak eta uportatilakn ziren, azken hauek 
edonon inprobisatzen zirelarik. uCarrejon fijoen artean ta
berna zeukan Raimündo Leguinarena eta Juan Larrinaga-
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rena (egun estankoa dagoen lekuan gutxi gora behera) go
goratzen dira. Casa Calvillas inguruan beste bat zegoen 
mutikoentzat. 

17. Basorin beste bat ere mutikoentzat. 

Santurtzin: 

18. Uhinurrategian bi. Marcelino Sierrarena zen «El Nido,, ta
bernan bat zegoen. Eta beste bat, bestetik hurbil. Azken 
hau Landeta tabernakoarena zen eta oraintsuago egina. 

19. Barralen, Barral eta Balparda artean hobe esanda, beste 
bat. Hau La Asturiana tabernakoaren ardurapean. 

20. Kabiezesen lau. Bat, San Pedro enparantzan kokatua, «El 
Campo,, izenaz ezagunago eta duela 27 urte desagertua. 
Beste bat, Inocencia Muraren tabernan, duela 35 urte de
sagertua. Hirugarrena, aurrekoa baino pixka bat gorago. 
Eta laugarrena, mutikoentzat zen, hau egungo "carrejo"a 
baino goragotxoago. 

21. Balpardan, bat mutikoentzat. 

22. Cotillosen ere mutikoentzat. 

23. Mamarigan. Mamariga eta Las Viñas artean zegoen antza. 

Trapagaranen: 

24. Escontrillasen, hiru "carrejo,, zeuden, La Reinetarako funi
kular geltoki gainean. Hauetariko bati "La Era,, zeritzen, ga
ria eultzitzeko erabiltzen bait zen. 

25. El Llanon. 

26. Trapagako hiltegitik hurbil, burdin iturritik ez urrun. 

27. Salced'illon duela 70 urte desagertutakoa. 

28. Causan bi. Bat, Rivas urmaelearen gainean eta bestea, 
mutikoentzat, Zaballatik Causorako bide alboan. 

29. Zaballan, Durañonarako bide hasieran, lbarretxe etxetik 
hurbil. 

30. Galindon bat mutikoentzat. 

31. Elgueron, duela 70 urte zegoen bat. 

32. El Juncalen bost. Bati, La Era zeritzen, izen honekin ikusi 
ditugunen arrazoi beragatik. Beste bati, El Campillo eta ez 
oso urrun hirugarren bat zegoen. Hauek sasoi berean fun
tzionatu zuten. Orain artekoak baino zaharrago "Antoni
llo,,ren txakolikoa eta Cecilia Kintana jokalari ospetsuak 
zeukana etxean. 

33. Ugarten lau "carrejo,,z oroitzen dira. Bat, egungotik ez oso 
urrun, San Juan eliza alboan. Beste bat, taberna ere izan 
zen estankoan. Honen inaugurazioan Timoteo Loizagak 
eta Etxebarriak, Cecilia Kintana.eta Castañosen aurka egin 
zuten. Hirugarrena, Ugarten gogoratzen den «carrejo,,rik 
zaharrena, garbileku batetik hurbil zegoen. Eta laugarrena, 
okin batek ipini zuen bere etxaldean, eta honen sarrera ta
berna batetik zela dioskute. 

Portugaleten: 

34. Portugaletetik Kabiezeserako bidean, eskuin aldean, Ho
yosen behekaldean, «carrejo,, bat zegoen. 

35. Repelegatik Portugalete hirigunerako bidean beste bat ze
goen, eta taberna bat zeharkatu behar zen hona sartzeko. 

36. Hilerria eta gero, Repelegara sartu aurretik, beste bat ze
goen mutikoentzat. 

37. Repelegan hiru. Bat, Rivasen, Galindotik gora. Beste bat, 
Sierrakoa. Eta hirugarrena, San Cristóbal elizako behekal
dean zegoen. 

Sestaon: 

38. Bainetxe publikoen gainean. Duela 60 urte desagertu zen. 

Barakaldon: 

39. Tellitun (El Regato) bost «Carrejo», «portatilak,, izan arren. 
José Luis Santurtunek egin zituen. 

40. El Regaton, lau «Carrejo,, daukate gomutan. Duela 60 urte
tik gora desagertu zen bat eliza alboan zegoen. 
Beste bi, Retuertorako bidean herriaren irteeran, errepidea
ren eskuin aldean. 
Laugarrena, oraintsuago jarria, "La Pachina,, taberna gai
nean. 

41. Arnabalen. 

42. Santa Lucían. Narciso Tejedorren ardurapean. 

43. Arangurenen. Jalas zelaia zena Bizkaiko Labe Garaietako 
urtegipean daga. 

44. Sesumagan. 

45. Kareagan bi. Bat, eskola alboan, eta zaharragoa zen beste 
bat, Loizaga auzorako bidean. 

46. Retuerton hiru daukate gomutan. Bat, Carolinas auzoan, 
Valentín Urarte arduratzen zen eta errata baten alboan ze
goen. Beste bat, Barquin errementariarena zen. Hemen, 
Timoteo Loizagak Cecilia Kintanaren kontra egin zuen 
behin. 1980 aldean San lgnazio jaiak zirela eta, hirugarren 
bat inprobisatu zen. 

47. Bengofean bi. Bat, Castaños ibaiaren ezker aldean, «Lu
chana Minning" tren meatzaria pasatzen zen zubia ikutzen 
zegoen. Honen ardura Isidro Montalbanek zeukan. Zaha
rragoa zen bestea, Gorostitzatik Retuertorako bidearen ez
ker aldean zegoen, eta «La Era,, zeritzen, eginkizun bera 
zeukan eta. 

48. Mesperuzan. Badira 40 urte desagertu zena. 

49. Gorostitzan, egungotik ez 1 OOm.tara. 

50. Oskari auzoan, Basatxutik ez urrun, Mugika baserrian. 

51. Basatxun, egungotik hurbil, orain ur deposito handi bat da
goen inguruan. 

52. Aldai auzoan, mende honen hasieran desagertu zen. 

53. Gurutzetan bi. Hauetariko bat, "Jalisco,, taberna zenaren 
alboan, egun "Rosario». 

54. Burtzeñan, tranbia geltokia zegoen lekuan. Pedro Bolivarrek 
zeukan ardura. 

55. Lutxanan, "Sefanitro,, dagoen lekuan. 

56. Zuazon, «Tomasillo,,rena. 

57. San Bartolomen, San Vicentetik behera eginda, hilerriaren 
eskuin aldean. 

58. El Retiran. 

59. Beurcon, Galindo ibaia eta teiletxe baten ondoan. 

60. Bagazan, Marcasen txakolian. 

61. Lasesarren, futbol zelaitik hurbil. Ez zuen luzaro iraun antza. 

62. El Barraconen, Bizkaiko Labe Garaiek «tortak,, botatzen zi
tuzten lekuan. Etxe bizitza bitako baserri alboan zegoen 
"carrejo» hau, etxebizitza batean Mendizabal bat bizi zen 
eta "carrejo,,aren ardura zeukan José Castaños bestean. 

«Carrejo,,en kokagunea jartzerakoan zehazgabetasunik eta 
beharbada hutsunerik ez da faltako, baina jalas honek eskualde 
honetan zeukan garrantziaz jabetzeko aski delakoan gaude. 
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EUSKADIKO BOLU JOLASA KATXETE ERARAKO 
BATZORDEA 

Batzorde hau eta berak hartutako erabakiak sarri ari gara ai
patzen, zeren uste bait dugu ezinbestekoa izan dela kirol hau 
bultzatu eta une honetan daukan indarra lortzeko. Nolabaiteko 
.. ordena" jarri du «Carrejo", "bola", «bolo" eta abarretako aspektu 
askotan eta batez ere txapelketak, sariak eta abar sortu eta 
arautu. 

Batzorde hau, .. carrejo" inguruan sortutako elkarte ezberdi
netako lagunek osatzen dute eta kirol honetako gorengo erakun
dea dugu. Erakunde honek ez dauka inolako zerikusirik beste 
mota ezberdinetako federazio edo erakundeekin. 

Uriosten sortu zen Batzordea, 1983ko apirilaren 1 Oean egin
dako asanbladan, lehendakari Fermín Ruizek eta idazkari Félix 
Gilek egin zutelarik. Han ziren beste hauek ere: Basatxuko "ca
rrejo,,ko ordezkari, Marcelino Zurutuza zaharra; El Regatoko «Ca
rrejo,,koak, José Luis Santurtun eta J. Landaburu; Gorostitzako 
«Carrejonkoak, J. A. Txurruka, J. A. Femández .. canta,, eta J. R. 
Leiba; Kabiezeseko «Carrejo,,koak, P. de la Cruz eta J. Aberastu
ri; eta Uriosteko "carrejo,,koak, Fermín Ruiz, Félix Gil, l. Zamarri
pa, E. Benítez eta J. A. Barrón. 

1983ko abenduaren San, berriz ere Uriosten egindako asan
bladan, aipatutako ordezkariez gain beste hauek ere han ziren: 
La Arenako "carrejo,,ko Máximo Bañales, Germán Campos eta 
Jesús Díez ordezkariak; San Fuenteseko "carrejo,,ko F. San 
Martín eta José Zarraga; eta Ugarteko "carrejo,,ko Agustín Ba
rrón eta Ramón Ganboa. Lehendakari, José Angel Fernandezek 
eta idazkari, José Ramón Leibak egin zutelarik. 

Hirugarren asanblada ere Uriosten egin zen 1985eko mar
txoaren 1 Oean, ondorengo beste hauek eskuhartuz: R. Duraño
nako "carrejo,,ko Julián Olaskoaga eta José Mari Sagardui or
dezkariak, San Román de la Cuestako «Carrejo,,ko Máximo Ba
ñales eta César Peñaruri, eta Muskizeko .. carrejo,,ko Celestino 
Garai eta Pantaleón Saralegi. Lehendakari, J. Angel Fernández 
Cantalapiedrak eta idazkari, Juan Ramón Leibak egin zutelarik. 

Beraz, hauek ditugu jalas honi horrenbeste adore eta saltsa 
ematen dioten elkarteak, baita Batzordea ere sortzen dutenak. 
Hala ere, esan beharra daga La Arenako .. carrejonkoa bigarren 
asanbladan soilik izan zela partaide eta Muskizeko «carrejonkoa 
hirugarrenean. 

lrakurri berri dugu egunkarian, La Arenako elkartea berriz ere 
eratuko dutela estatutu berriak egingo dituztelarik. Gainera Mus
kizeko «Carrejo,,koekin elkartzeko posibilitateak aZtertzen ari 
ornen dira elkarrekin egin dezaten lana. Beraz, oso posible litza
teke elkarte biak Batzordean esku hartzen ikustea. 

Laugarren asanblada Abanto-Zierbenan egin zen, lehenda
kari José Angel Fernandezek eta idazkari J. l. Zarragak egin zu
telarik. 

Bostgarren asanblada Ugarten egin zen 1986ko otsailaren 
16an, lehendakari aurreko berak egin zuelarik eta idazkari Anto
nio Vazquezek .. carballo". 

Asanblada honen jarraipena ere Ugarten egin zen 86ko rnar
txoaren 1 ean, lehendakari aurrekoak egin zuelarik eta idazkari 
Juan Unazak. 

Aktetan ikusi dugun Batzorde honen zigilua abalo bat dugu, 
non bere erdian bost «bolo»tako aspaldiko «armada" bat ager
tzen bait da. Goiko aldean, «Comisión de Bolos al Katxete» ira
kur daiteke eta behekaldean, «Margen Izquierda", Nerbioi ibaiko 
ezker aldea alegia . 

.. carrejon, .. bolo», «bola», txapelketa eta abarretaz hartutako 
erabakiei buruz hitz egin dugu, beraz Batzordeari buruzkoetaz 
arituko gara. Bigarren asanbladako lehenengo atalean: «Batzor-

dea, jalas leku bakoitzeko ordezkariekin sortzen da, elkarteek 
1.000 pzta.na utziz gastu arruntei aurre egiteko". 

Hirugarren asanbladan, 1 O. atalean: .. Qrdezkatutako elkarte 
bakoitzak 2.000 pzta.tako kuota utzi du gastu arruntei aurre egi
teko. Batutako 20.000 pzta.k Ugarteko "carrejo"ak adrninistratu
ko ditu aurten, Euskadiko urrengo Txapelketaren egoitza bait 
dan. 

Laugarren asanbladan, 1 go atalean: «Akta liburua. Gorosti
tzako "carrejo"a, 1985eko denboraldia bukatu arte arduratuko 
da akta liburuaz. 86ko denboraldian, 1985eko Euskadiko Txa
pelketaren "carrejo" antolatzailea arduratuko da». 

Bigarren atalean: ""Bolo"etako Batzordearen asanbladak 
egiteko egoitza, Euskadiko Txapelketaren "carrejo" antolatzailea
rena izango da, baldin eta lokalik baleuka". 

Hirugarren atalean: «Batzarretara etortzea. "Carrejo"ren bate
tako bazkidea izan ezkero nahi duena etor daiteke, "carrejo" ba
koitzeko ordezkari bik dutelarik hitza eta batek botoa». 

Bostgarren asanbladan, laugarren atalean: ,,"Carrejo"ak 
2.000 pzta.na ordaintzea erabakitzen da, diru hau eraketa gas
tuetarako, bulego materialerako, fotokopiak eta gainerako ges
tioetarako izango delarik". 

Lan hau burutzeko berriemaile izan ditugunak ondorengo 
hauexek izan dira: 

José Luis Santurtun (El Regato), 59 urte. 
J. A. Txurruka (Gorostitza). 
Severino Gorostiza (Gorostitza), 46 urte. 
Marcelino Zurutuza (Basatxu), 80 urte. 
José Luis Corro (Basatxu). 
Eusebio Miñambres (Ligarte), 60 urte. 
Agustín Barrón (Ligarte), 63 urte. 
Ramón Gamboa (Ligarte), 53 urte. 
1irnoteo Loizaga (Urioste), 90 urte. 
Miguel Angel Fernández García (Urioste), 60 urte. 
J. Antonio Barrón (Urioste), 42 urte. 
Agustín Ruiz (Urioste), 50 urte. 
José Ignacio Elorza (Urioste), 58 urte. 
José M.ª Sagardui (Trapagaran). 
Víctor Bilbao (Kabiezes), 66 urte. 
José Angel Elosegui (Zierbena), 51 urte. 
Eugenio Barquín (Valle), 75 urte. 
Juan González (La Arena), 78 urte. 
Francisco Saralegi (Muskiz), 65 urte. 
Celestino Núñez (Kareaga), 61 urte. 
Julián Uribarrena (Rivas-Repelega), 76 urte. 
Eusebio de la Cruz (Kardeo), 60 urte. 

Gure adiskidetasun eta ezker ona beraientzat. 

Gure eskerronik handiena Ana lbabe eta Andoni Seijori, 
hauen laguntza garrantzitsua izan baita lan hau burutzeko. 
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