
JOSÉ ANTONIO AGUIRRE Y LECUBE
FUTBOLA: BERE BIZITZAKO ALDERDI EZEZAGUNA

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   1Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   1 8/3/10   10:01:198/3/10   10:01:19



Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   2Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   2 8/3/10   10:01:218/3/10   10:01:21



Bego, Olat z eta Maialeni, maitekiro

ESKER ONAK

Aguirretar eta Zabalatarrei, bereziki Aintzane, Joseba eta 
Iña kiri (†), behar izan dudan guztietan euren artean abegi ezin hobeaz har-
tu izanagatik.

Sabino Arana Fundazioaren mendeko Euskal Abertzaleta-
sunaren Agiritegiari, bereziki Iñaki Ruizi, Aguirre zenaren futbolari garaiko 
argazkiak bildu eta musu-truk erabiltzen utzi izanagatik.

Athletic Club erakundeari eta kirol entitate beraren Agiritegi 
Historiko eta Museoaren arduraduna den Asier Arrateri, lana burutze alde-
ra emandako informazio zein argazki ezin estimagarriagoengatik.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Liburutegiko langile den Higinio 
Antolín-i, araketa-lanetan emandako aholku eta erraztasunengatik.

Donibane Lohitzuneko Arin Luzien futbol taldeko memo-
ria historikoa izateaz gain, atezain ere izan zen Joseph Etchegarayri (†), 
Teodo ro, Iñaki eta Ángel Aguirre elkarrekin agertzen diren klub bereko 
argazkiak eskurarazi izanagatik.

Lankide dudan Eusebio Angulori, orduko egunkarietako ka-
rikatura zein marrazkien digitalizazio-lanetan emandako laguntzagatik.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saileko Kirol Zerbitzuari, 
I. Kirol Arloko Monografi en sariak erabakitzerakoan nire lanean sinetsi 
izanagatik.
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9. ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL 
UNIÓN. LAGUNARTEKOA.

10. IRUN-EKO REAL UNIÓN 
(ORDEZKOA)-ATHLETIC CLUB 
(ORDEZKOA). LAGUNARTEKOA.

11. ATHLETIC CLUB-ERANDIO. 
ESKUALDEKO TXAPELKETAKO 
BIGARREN ITZULIA.

12. ATHLETIC CLUB-BOLDKLUBBEN AF 
1893. LAGUNARTEKO BIKOITZA.

13. ATHLETIC CLUB-PRAGAKO 
SPARTA. LAGUNARTEKO 
HIRUKOITZA.

14. GETXOKO ARENAS CLUB 
ESKUALDEKO TXAPELDUNA

15. ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL 
UNIÓN. LAGUNARTEKOA.

16. RAFAEL MORENO ARANZADIREN, 
‘PITXITXI’-REN HERIOTZA.

17. ‘PITXITXI’-REN OMENEZKO 
PARTIDA: ATHLETIC CLUB-
GETXOKO ARENAS CLUB.

18. ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-
REAL SOCIEDAD (ORDEZKOA)

19. ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-
ERANDIO (ORDEZKOA).

AURKEZPENA

I. KAPITULUA: 
SARRERA

II. KAPITULUA: 
 JOSÉ ANTONIO AGUIRRE ETA ATHLETIC CLUB-EKO EGONALDIA

1. BERRIAK.
2. ERANDIO-ATHLETIC CLUB 

(LAGUNARTEKOA). SPORT 
CLUB HARO-REN FUTBOL-ZELAI 
BERRIAREN IN AUGURAZIOA. 
‘PITXITXI’ FUTBOL AKTIBOTIK 
IRTEN ETA BIZKAIKO EPAILEEN 
ELKARGOAN SARTU.

3. DENBORALDI-AURREA, 
IPARRALDEKO ESKUALDEKO 
TXAPELKETA HASI ETA TALDEKO 
JOKALARIAK MR. BURTONI 
(ENTRENATZAILE BERRIA) 
AURKEZTU.

4. ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-
ABANDOTARRA. LAGUNARTEKOA.

5. RACING-ATHLETIC CLUB. 
ESKUALDEKO TXAPELKETA.

6. MR. BURTON-EN DIMISIOA ETA 
JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN 
DE BUT OFIZIALA: ATHLETIC 
CLUB-S. D. DEUSTO. ESKUALDEKO 
TXAPE LKETA.

7. ATHLETIC-EKO ZUZENDARITZA 
BATZORDEAREN BILERA, 
BILKURA BEREZIAN.

8. MR. BURTON-EN ORDEZKAPENA.

1921-22 DENBORALDIA

1. BERRIAK.
2. ATHLETIC CLUB-CASUALS. 

LAGUNARTEKO BIKOITZA.
3. ATHLETIC CLUB ESKUALDEKO 

TXAPELDUNA.
4. ATHLETIC CLUB KOPAKO 

TXAPELDUNA.
 • ATHLETIC CLUB-REAL MADRIL. 

JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN 
DEBUTA KOPAKO T XAPELKETAN.

 • REAL SOCIEDAD-ATHLETIC CLUB
 • ATHLETIC CLUB-REAL SOCIEDAD
 • KOPAKO FINALA: ATHLETIC 

CLUB-BART ZELONAKO EUROPA.
5. ATHLETIC CLUB-EN ZILARREZKO 

EZTEIAK.
 •  EGITARAUA.
 • ATHLETIC CLUB-KONBINATU 

NAZIONALA.
 • ‘PIT XIT XI’-REN OROIT ZAPENA.

1922-23 DENBORALDIA
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1924-25 DENBORALDIA

1. BERRIAK.
2. FÉLIX SESÚMAGARI BURUZKO KIROL 

ALBISTEAK.
3. SAN MAMÉS-EKO BERRIKUNTZAK.
4. HAROKO KOPA. ATHLETIC CLUB-

ERANDIO. LAGUNARTEKOA.
5. SAN FAUSTO ESTADIOAREN 

INAUGURAZIOA, DURANGOKO KIROL 
KULTURALAREN FUTBOL-ZELAI 
BERRIA. ATHLETIC CLUB-ERANDIO. 
LAGUNARTEKOA.

6. 1924KO IRAILAREN 21A: EMERY-REN 
ALDEKO PARTIDA, UNIÓN DEPORTIVA 
EIBARRESA-ATHLETIC CLUB 
(ORDEZKOA) –LAGUNARTEKOA–, ETA 
ATHLETIC-EKO ‘TRAVIESO’ JOKALARI 
OHIAREN BERRAGERTZEA.

7. LAS GAUNAS-EN INAUGURAZIOA. 
IRUN-EKO REAL UNIÓN/CLUB 
DEPORTIVO LOGROÑOREN 
KONBINATUA ATHLETIC CLUB-EN 
AURKA. LAGUNARTEKOA. JOSÉ 
ANTONIO AGUIRREREN DEBUT 
EZ-OFIZIALA DENBORALDIKO 
LEHIAKETAN.

8. IRAILAREN 27A: DENBORALDIAREN 
INAUGURAZIO OFIZIALA SAN MAMÉS-
-EN, ETA ERRUKIETXE SANTUAREN 
ALDEKO PARTIDA. ATHLETIC CLUB-
PRAGAKO MOROWSKA SLAVIA 
(LAGUNARTEKO BIKOITZA).

9. BARCELONA, F. C.-ATHLETIC CLUB. 
LAGUNARTEKO BIKOITZA.

10. FÉLIX SESÚMAGA ENTRENATZAILEA.
11. ATHLETIC CLUB-DEUSTO. 

ESKUALDEKO TXAPELKETA.
12. ATHLETIC CLUB-SPORTING. 

LAGUNARTEKO BIKOITZA.
13. PAZKOKO ‘MATCH’ HANDIAK

SAN MAMÉS-EN.
• ATHLETIC CLUB-KOPENHAGEKO 

BOLDKLUBBEN AF 1893. 
LAGUNARTEKO BIKOIT ZA.

• ATHLETIC CLUB-GOTEBORG-EKO 
KAMRATERNA. LAGUNARTEKO 
BIKOIT ZA.

• ATHLETIC CLUB-ZURICH-EKO DER 
FUSSBALL CLUB. LAGUNARTEKO 
BIKOIT ZA.

14. ATHLETIC CLUB-BARAKALDO. 
ESKUALDEKO TXAPELKETA.

15. ATHLETIC CLUB-SOCIEDAD DEPORTIVA 
DEUSTO. ESKUALDEKO TXAPELKETA.

16. ATHLETIC CLUB-ARENAS CLUB. 
ESKUALDEKO TXAPELKETA. 
BERDINKETA HAUSTEKO PARTIDA 
AMUTE-N (IRUN). ARENAS CLUB 
TXAPELDUNA.

17. ATHLETIC- ERANDIO & BARAKALDO 
KONBINATUA. LAGUNARTEKOA.

18. ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-
REAL SOCIEDAD (ORDEZKOA). 
LAGUNARTEKOA.

19. ATHLETIC CLUB-BARTZELONA. 
LAGUNARTEKOA.

1923-24 DENBORALDIA
1. BERRIAK.
2. SESTAO SPORT-ATHLETIC CLUB. 

LAGUNARTEKOA. LAS LLANAS-EN 
INAUGURAZIOA.

3. MIGUEL PRIMO DE RIVERAREN 
(LAUGARREN ESKUALDE MILITARREKO 
KAPITAIN JENERALA) ESTATU KOLPEA. 

4. OSASUNA-ATHLETIC CLUB (MISTOA). 
LAGUNARTEKOA.

5. ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-
VICTORIA PILSEN. LAGUNARTEKOA.

6. ATHLETIC CLUB-VIENAKO RAPID. 
LAGUNARTEKOA.

7. SESTAO SPORT-ATHLETIC CLUB. 
ESKUALDEKO TXAPELKETA.

8. ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL 
UNIÓN. LAGUNARTEKOA.

9. ATHLETIC CLUB (MISTOA)-ACERO. 
LAGUNARTEKOA.

10. GETXOKO ARENAS CLUB-IRUN-EKO 
REAL UNIÓN. LAGUNARTEKOA, FÉLIX 
SESÚMAGA UGARTEREN ALDE.

11. ATHLETIC CLUB-DEUSTO. 
ESKUALDEKO TXAPELKETA. ATHLETIC 
CLUB TXAPELDUN OFIZIALA.

12. ESPAINIAKO TXAPELKETAKO FINAL 
LAURDENAK. . 
• CELTA-ATHLETIC CLUB.
• ATHLETIC CLUB-CELTA.

13. ESPAINIAKO TXAPELKETAKO 
FINALERDIAK. 
• ATHLETIC CLUB-REAL MADRIL.
• REAL MADRIL-ATHLETIC CLUB.
•  REAL MADRIL-ATHLETIC CLUB. 

BERDINKETA HAUSTEA. 
• ATHLETIC CLUB-EN HARRERA BILBON.

14. ATHLETIC CLUB-URUGUAIKO 
SELEKZIOA. LAGUNARTEKO BIKOITZA.
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III. KAPITULUA: 
FUTBOLARIA OROITZAPENEAN

AGUIRRE, JUAN MARI
AREILZA, JOSÉ MARÍA, MUTRIKUKO KONDEA
AZKUNA, IÑAKI
CARRILLO, SANTIAGO
DURAÑONA, JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ DE UBIETA, FRANCISCO
LAXALT, TXOMIN
OLIVARES LARRONDO, JOSÉ, ‘TEILAGORRI’
PRIETO, INDALECIO
RUIZ DE AGUIRRE, JULIÁN
STEER, GEORGES L.

AZKEN SOLASA

I. ERANSKINA: 
JOSÉ ANTONIO AGUIRREK ATHLETIC CLUB-EN TITULARRAREKIN 
ETA ORDEZKOAREKIN JOKATURIKO PARTIDA OFIZIALAK ETA 
LAGUNARTEKOAK. PALMARESA.

II. ERANSKINA: 
 FUTBOLA, AGUIRRE LECUBE ANAIEN ZALETASUNA.

1925-26 DENBORALDIA

1. BERRIAK.

2. FÉLIX SESÚMAGAREN HERIOTZA.
3. JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN AZKEN 

ETAPA ATHLETIC CLUB-EN.
4. ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL 

UNIÓN. LAGUNARTEKOA.
5. JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN AGURRA 

LEHIAKETA OFIZIALEI. ATHLETIC CLUB-
ACERO. ESKUALDEKO TXAPELKETA.

6. CHIMBO IBARRA FUTBOL-ZELAIAREN 
(BERR)INAUGURAZIOA. ATHLETIC 
CLUB-ACERO. LAGUNARTEKOA.

7. ATHLETIC CLUB-DEPORTIVO ALAVÉS. 
LAGUNARTEKOA.

8. JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN 
AGURREKO PARTIDA LEHENENGO 
TALDEAREKIN. ATHLETIC CLUB-
OSASUNA. LAGUNARTEKOA.

9. ESKUALDEKO PARTIDA ETA 
ESPAINIAKO KOPA.

10. JESÚS LARRAZAREN HERIOTZA ETA 
BERAREN OMENEZKO JAIALDIA SAN 
MAMÉS-EN.
•  ZURRUMURRUAK ETA 

ALBISTEAREN BERRESPENA.
• JESÚS LARRAZA FUTBOLARIA.
• KIROL-JAIALDIA SAN MAMÉS-EN.

11. LIPPO HÉRTZKAREN FITXAKETA.

JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA
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Lehenengo eta behin, aitortu 
egin behar dut, beste euskal herritar askok 
bezala, segurutik, bere fi gura ezagutu nuen 
unetik bertatik, benetan miret si dudala 
Euskadiko lehenengo lehendakaria izan-
dako buruzagi karismatikoa, lehendakari 
egin zutenetik, 1936ko urrian, erbestean 
hil arte, 1960ko mart xoan.

Aurten 50 urte dira José An-
tonio Aguirre ‘lehendakaria’ hil zenetik; hala 
eta guztiz ere, nire asmoa ez da bere bio-
grafi ara hurbilt zea edo Aguirreren ibilbide 
politiko luzea eta handia azalt zea. Izan ere, 
orain arte bi alderdi horiei buruzko lan asko 
argitaratu dira.

Ez. Nire helburua ez da hori. 
Orain arte aztertutakoa baino jarduera 
edo alderdi askoz ere ‘hut salagoa’ azaldu 
nahi dut, gehienek segurutik ezagut zen ez 
dutena; jarduera horren bitartez, seguru nago, balore bat zuk barneratu 
zituen (taldeko lana, taldearen aldeko sakrifi zioa, garaipenaren alde dena 
ematea, autodiziplina, aurkariarekiko errespetua,…), bere etorkizun 
politikoan oso erabilgarriak izan zaizkionak. José Antonio Aguirreren 
futbol-zaletasun it zelari buruz ari naiz, eta, hain zuzen ere, Athletic-ekoa 
izateari buruz, baita Aguirre Lecube anaiek kirol horrekin izan zuten 
lotura estuari buruz ere; izan ere, guztiak izan ziren futbolariak, Ignacio 
izan ezik, gazte-gazterik hil bait zen.

AURKEZPENA

JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA

“Billy” ezizendun karikaturagileak 
1923ko azaroaren 10ean eginiko 
irrimarra, Aguirre Zabalatarrek utzia.
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SARRERA

I. KAPITULUA
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Teodoro Aguirre Barrenechea-Arando (Bergara, 1873 – Algor-
ta, 1920) eta Bernardina Lecube Aramburu (Mutriku, 1877 – Donibane Lohi-
zune, 1950) familia ugariko gurasoak izan ziren, eta familia horretako seme 
nagusia José Antonio izan zen. Jatorriz gipuzkoarrak ziren senar-emazteak 
Bilbon bizi izan ziren 1915era arte, Sendeja kaleko 6. zenbakian.

Lehenengo seme-alabak Bilbon jaio ziren: José Antonio 
(1904-1960), Ignacio (1906-1912), Juan María (1908-1987), María Teresa 
(1909-2003), María Encarnación (1911-1940), Tomás (1912-1979) eta María 
Cruz (1914-1970).

1915ean familia Algortara joan zen, familiako buruaren agin-
duz eraikitako et xe batean bizit zera. Et xe hori San Ignacio elizaren ondoan 
eta Andresakoneta landa alboan zegoen (gaur egun, Miramar kaleko 2. 
zenbakia). 1933an ezkondu zenean, José Antonio et xe horretako solairu 
batean bizi izan zen. Bertan bizi izan zen familia 1937ra arte, harik eta na-
zionalak sartu eta et xea arpilatu arte.  

Senar-emazteen azken seme-alabak Algortan jaio ziren: Teo-
doro (1916-1974), Ignacio (1918-1966) eta Ángel (1920-1980). 

Familiako kide guztien zaletasunetariko bat musika izan zen. 
Seme-alaba guztiek oinarrizko nozioak edukit zea nahi zuen aitak, Teodoro 
jaunak. Horrenbestez, biolin-irakasle italiarra kontratatu zuen, eta hori egu-
nero joaten zen Aguirre Lecube familiaren et xera, ikasgaiak ematera. Sei 
neba-arreba nagusiek et xeko sestetoa eratu zuten. José Antoniok biolina 
jot zen zuen, baita oboea eta fi skornioa ere. Kantu-zaletasun handikoa zen, 
eta Algortako Orfeoian kantatu zuen (gero Biot z Alai Abesbatza izan zena); 
gainera, lagun bat zuekin batera, gaztetan, bat-bateko emanaldiak ematen 
zituen Algortako kaiaren muturrean. 

I. KAPITULUA 

SARRERA

JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA
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Nerabezaroan eta gaztaroan José Antonio kirolari handia 
izan zen; gorpuzkera atletikoa eta bizkar zabala zuen, baina nahiko baxua 
zen. Kirolzaletasun handikoa izanik, igerilaria, palaria (batez ere, udan, fa-
milia Bergarako et xera joaten zenean) eta traineruetako arraunlaria izan 
zen; azken horri dagokionez, It xaropena Club-eko kidea izan zen. Baina, 
batik bat, futbolaria izan zen, eta horixe da buruzagi abert zalearen alder-
dirik ezezagunenetarikoa. Lehenengo eta behin, Antiguako Andre Maria 
ikastet xean ibili zen futbolean (Urduñako Jesusen Lagundiko ikastet xea, 
bertan egin bait zituen Bigarren Hezkunt zako ikasketak); gero, Deustuko 
Unibert sitateko taldean, eta, azkenik, Athletic-en; azken talde horrekin, 
Espainiako Kopako t xapelduna izan zen 1923an. 

Deustuko Unibert sitatean Zuzenbide ikasketak egiten ari ze-
nean igaro zen Athletic Club-etik. 1925eko azaroaren 23an Zuzenbideko 
Lizent ziatu titulua lortu zuen.

1921-22 denboralditik Athletic-eko jokalaria izan zen, 1925-26ko 
lehenengo hiruhilekora arte, eta denboraldi horretan soldadut za egin zuen. 
Soldadut za amaitu ondoren, futbola ut zi eta abokatut zan murgildu zen, bete-
-betean. Zenbait hilabetetan ‘pasantea’ izan zen, Esteban Bilbaoren langelan; 
gero, bere bulego profesionala ireki zuen, Mallonako Bidarrien aurrean. 

Urduñako Jesusen Lagundiko ikastet xea. 1919-1920 ikasturtea. Seigarren mailako taldea. Zutik, ezkerretik 
bosgarrena. Iturria: Sabino Arana Fundazioa. 

I .  KAP ITULUA.  SARRERA
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José Antonio gut xitan izan zen titularra lehiaketa ofi ziale-
tan (Eskualdeko Txapelketa eta Espainiako Kopa); baina, lehenengo tal-
dearekin jokaturiko lagunarteko partidak kontuan hartuta, esan behar 
da berrogeita hamar partida inguru jokatu zituela, partida kopuru handia 
onenetarikoa ez zen jokalari batent zat. Aurreko lerroko postu guztietan 
jokatu zuen, eta, eskuin-barnekoa izan zela behin eta berriro esaten den 
arren, ezker-barneko postuan jokatu zuen gehienetan.

20ko hamarkada ez zen emankorrena izan Athletic-en histo-
rian; eta Athletic, José Antonio Aguirre bertako jokalaria izan zen garaian, 
ez zen talde bikaina izan, kalitate handiko jokalariak izan arren. 1921-22 
denboraldian Kopatik kanpo gelditu zen, Iparraldeko Eskualdeko Txapelke-
tan hirugarren postuan sailkatu bait zen. 1923an, futbolean profesionalis-
moa hasi zen ezart zen, eta aro berriari hasiera eman zion entrenat zailea 
heldu zen Bilbora, Mr. Pentland; Bilbon egindako lehenengo etapan bertan 
Kopako titulua lortu zuen, talde zuri-gorriak Bartzelonako Europa taldeari 
irabazita, Bart zelonako Las Cort s futbol-zelaian jokaturiko fi nalean. Horre-
la, talde zuri-gorriaren lehenengo 25 urteko historiako lehenengo arrakasta 
handia lortu zen.  1923-24 denboraldian Kopako fi nalerdira baino ez zen 

Familia-tradizioari jarraituz, José Antoniok Zuzenbidea ikasi zuen, Deustuko Unibert sitatean. Hogeita bat 
urterekin amaitu zuen karrera. Ikasten egon arren, ez zuen ordura arteko futbol-zaletasun handia galdu, 
eta Unibert sitateko taldeekin jokatu zuen. Zutik, laugarrena eskuinetik.
Iturria: Sabino Arana Fundazioa. 
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heldu, R. Madril-en aurkako partida galduta. 1924-25 kanpainan Kopatik 
kanpo gelditu zen, eskualdeko t xapelketa (Estatuko t xapelketa jokat zeko 
aukera ematen zuena) Arenas Club-ek irabazi bait zuen. Hurrengo denbo-
raldian (1925-26) eskualdeko t xapelketa irabazi eta, horrela, zuri-gorriak 
Kopara it zuli ziren berriro; baina fi nal-zort zirenetara baino ez ziren irit si.  

Kopako titulua ez ezik, gertutik bizi izan zituen Athletic-en 
historia osat zen duten gertakariak eta jazoerak: Rafael Moreno Aranzadi 
‘Pit xit xi’ jokalari bikain, eztabaidagarri eta mitikoaren heriot za; Klubaren 
zilarrezko ezteien ospakizuna; Athletic-eko Sesúmaga ‘El Nómada’ jokala-
ri ohiaren heriot za, gaixorik bait zegoen; eta Larraza olinpiarraren heriot za 
tragikoa, motorrean zihoala izandako istripuan.

Debut ofi ziala 1921eko azaroaren 27an egin zuen, Eskual-
deko Txapelketako Athletic – Deusto partidan (1 – 1); bere azken partida 
ofi ziala 1925eko urriaren 18an izan zen, Eskualdeko Txapelketako Athletic 
– Acero partidan (2 – 0), eta gol bat berak sartu zuen.

I . KAP ITULUA.  SARRERA
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1921-22 DENBORALDIA

BERRIAK

1921eko urrian, 
Athletic-ek Espainiako Futbol 
Federazioan inskribatu zuen 
José Antonio Aguirre, Iparral-
deko Eskualdeko Federaziora 
at xikitako ‘A’ serieko jokala-
rit zat. Hori gertatu zenean, 
Klubeko lehendakaria Ernesto 
Bourgeaud Arana zen.

Mr. Barness tek-
nikari ingelesa, aurreko den-
boraldia (1920-21) amaitu on-
doren kontratua bukatuta, In-
galaterrara it zuli zen.

1921-22 denbo-
raldirako, entrenat zaile kargua 
ezinbestekoa zenez, Londres-
eko prent san iragarkiak ar-
gitaratu ziren, ‘mister’ baten 
zerbit zuak eskat zeko. Francisco González de Ubietaren ustez (Athletic-en 
historialaria), ehun hautagai inguru aurkeztu eta, horien artean, Mr. Burton 
aukeratu zuten, probako kontratuz.

II. KAPITULUA 

JOSÉ ANTONIO AGUIRRE ETA 
ATHLETIC CLUB-EKO EGONALDIA

1921eko urrian, Athletic-ek Espainiako futbol Fede-
razioan inskribatu zuen José Antonio Aguirre, Ipa-
rraldeko Eskualde Federaziora at xikitako ‘A’ serieko 
jokalarit zat.
Iturria: Sabino Arana Fundazioa.

JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA
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ERANDIO-ATHLETIC CLUB (LAGUNARTEKOA). SPORT CLUB HARO-
REN FUTBOL-ZELAI BERRIAREN INAUGURAZIOA. ‘PITXITXI’ FUTBOL 
AKTIBOTIK IRTEN ETA BIZKAIKO EPAILEEN ELKARGOAN SARTU

Denboraldia 1921eko irailaren 11n hasi zen, Haron; bertan, 
Athletic-ek Erandioren aurka jokatu zuen, Sport Club Haro-ren futbol-zelai 
berria inaugurat zearen eraginezko lagunarteko partidan. ‘Pit xit xi’-k klub 
zuri-gorriarekin (Rafael Moreno Aranzadi) jokaturiko azken partida izan 
zen, eta bilbotarrek bi eta hut s irabazi zuten; bi golak berak sartu zituen. 
Futbola ut zi ondoren, ‘Pit xit xi’ Bizkaiko Epaileen Elkargoan sartu zen, eta 
Erromon 1921eko irailaren 18an jokaturiko lagunarteko partidan egin zuen 
debuta; partida hori Arenas – Athletic izan zen, eta Areetako taldeak hiru 
eta bi irabazi zuen.

DENBORALDI-AURREA, IPARRALDEKO ESKUALDEKO TXAPELKETA 
HASI ETA TALDEKO JOKALARIAK MR. BURTON-I (ENTRENATZAILE 
BERRIA) AURKEZTU

Athletic-ek denboraldi-aurrean lagunarteko partida bat zuk 
jokatu ondoren, Iparraldeko Eskualdeko Txapelketa urriaren 2an hasi 
zen. Txapelketa horretan jarraiko taldeok hartu zuten parte, partida 
bikoit zean: Athletic Club, Arenas, Sociedad Deportiva Deusto, Erandio 
eta Santander-eko Racing. 

Athletic-eko Zuzendarit za bat zordeak urriaren 12ko jaia auke-
ratu zuen, San Mamés-en entrenamenduko partida bat antolat zeko eta, 
bertan, taldeko jokalariak entrenat zaile berriari (Mr. Burton) aurkezteko.

ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-ABANDOTARRA. LAGUNARTEKOA

Urriaren 23an ordezko Athletic-en eta Abandotarraren (au-
rreko denboraldian ‘C’ serieko t xapelduna) arteko partida jokatu zen 
San Mamés-en; partida horretan lehenengo taldean, jokalari zuri-gorri 
bat zuen mobilizazio militarraren ondorioz (Afrikako Gerra zela-eta Me-
lillara bidali bait zituzten, Garellano batailoiarekin), hut sik zeuden pos-
tuak bete nahi zituzten jokalariek hartu zuten parte. Bilboko prent san 
argitaraturiko hamaikakoa hauxe izan zen: Muguerza; Aburto, Hurtado; 
Belauste, Sauca (P), Serrano; Legarreta, Erice, Eléxpuru, Suárez, Aguirre-
zabala (‘Txirri’ I) [(ordezkoak: Urrutia, Rousse, José Antonio Aguirre eta 
Allende (J)].
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RACING -ATHLETIC CLUB. ESKUALDEKO T XAPELKETA

Iparraldeko Eskualdeko Txapelketa zela eta, Athletic 
Kantabriako hiriburura joan zen, azaroaren 20an, Sardineron, Racing-en 
aurkako partida jokat zeko; partida hori hiru eta bi galdu zuen. Bilboko 
prent sak, hilaren 17an, esan zuen José Antonio Aguirrek jokatu egingo 
zuela partida hori (Muguerza; Beguiristain, Gorostiza; Sauca, Pacho 
Belauste, Sabino; Germán Echevarría, ‘Travieso’, Carmelo Goyenechea, 
José Antonio Aguirre, Acedo); baina Muguerza eta Aguirre ez ziren 
hamaikakoan sartu, eta horien ordez, hurrenez hurren, Amann-ek eta 
Suárez-ek jokatu zuten.

MR. BURTON-EN DIMISIOA ETA JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN 
DEBUT OFIZIALA: ATHLETIC CLUB-S. D. DEUSTO. ESKUALDEKO 
T XAPELKETA

Azaroaren 27an, José Antonio Aguirrek, azkenean, debut 
ofi ziala egin zuen lehenengo taldean. Egia esan, ez zen unerik egokiena 
izan. Mr. Burton-ek dimisioa aurkeztu zion Zuzendarit za bat zordeari; 
horretarako arrazoibidea, José María Mateos-en kronikaren arabera (La 
Gaceta de Norte, 21-11-27), hauxe izan zen: “gure janariak oso desberdinak 
dira Ingalaterrakoetatik, eta, gainera, gas itolarrien biktima izan zenez 
(alemanek I. Mundu Gerran erabilitako arma kimikoa), klima hezeak 
ez dio mesederik egiten”. Garai hartan, Athletic-en jokoa ez zen batere 
ona, eta Sociedad Deportiva Deusto taldearen aurkako partida zuen, 
Iparraldeko Eskualdeko Txapelketako lehenengo it zuliko azken partidan; 
hirugarren postuan zegoen, lehenengo biek (Arenas eta Racing) baino 
lau puntu gut xiagorekin, eta aurkako taldearen puntu kopuru berarekin. 
Horrenbestez, garrant zi handiko partida zen Athletic-ent zat.

Hauxe izan zen Athletic-en hamaikakoa: Amann; Beguiristain, 
Hurtado (berret si barik); Nacho González, José María Belauste, Sabino; 
Germán Echevarría (berret si barik); ‘Travieso’, Carmelo Goyenechea, José 
Antonio Aguirre, Chomin Acedo (berret si barik).

Hona hemen partidaren laburpena:

San Mamés-eko sarrera bikaina izan zen, eta talde zuri-
-gorriari t xistuak jo zizkioten zelaira irten zenean, Santander-en partida 
oso t xarra jokatu zuelako.
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Lehenengo zatian deustuarrek, nahikariz beterik, mendean 
hartu zuten Athletic, bilbotarren hoztasunaren eta arduragabetasunaren 
eraginez. Lehenengo zati honetan neurria eman zuten bakarrak honako 
hauek izan ziren: J. M. Belauste, asmo handikoa eta gogoz betea 
lehenengo zati osoan, amaierara arte eut siz; Carmeloren eraso bat zuk; 
Aguirre hasiberriaren gogo handia, horren postua zirudienez 
erabakita bait zegoen; eta Beguiristain, lesionatuta egon arren lan 
handia egin zuen eta.

Deustuarrek lehenengo zatiko hemeret zigarren minutuan 
sartu zuten gola, eta, hamar minutu geroago, Athletic-ek berdint zea lortu 
zuen, ‘Travieso’-k sartutako penalti baten bidez.

Bigarren zatian Athletic hobeto ibili zen, baina Deustok ez 
zuen mailarik jait si. Azken hamar minutuetan Athletic-ek ahalegin it zela 
eta ikusgarria egin zuen. Eta, une batean, Urdangarín-ek Carmeloren 
jaurtiketa oso gogor batean gelditu bikaina egin zuenean, ikusle guztiak, 
zutik jarrita, t xaloaldi it zela eskaini zuten. 

Partida horren ostean, Iparraldeko Eskualdeko Txapelketako 
sailkapena hauxe zen:

Argi zegoen, Athletic hondoa jot zen ari zen. José Mª Mateos-ek 
hauxe idat zi zuen:

“Igandeko ikuskizuna lot sagarria izan zen; 
Athletic-en lagunent zat iraingarria. 

Izan ere, egun horretako geldotasuna eta ardu-
ragabekeria, bertan ikusitako gogo eza ikaragarria, Klubare-

J I G B K E Puntuak

ARENAS 3 3 0 0 7 2 6
RACING 3 3 0 0 9 3 6
ATHLETIC 4 1 2 1 10 7 3
DEUSTO 4 1 2 1 7 7 3
ERANDIO 4 0 4 0 2 16 0
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kiko erakut sitako maitasunik eza!…, Athletic-eko bazkideak 
eta Klubaren aldeko guztiak ez ziren isilik gelditu. 

Igandeko partida erabakigarria zen. Txapeldunak 
izateko azken aukera zegoen jokoan. Eta nola erant zun zuten 
jokalariek? Interesik eza it zelarekin, Klubeko koloreekiko mes-
pret xuz, kalifi katu ere nahi ez dugun modu lot sagarri batez.

Eta, eduki, eduki zuten bult zada, iraunkortasuna 
eta nahikaria.

Han, azken orduan, aurkako taldeari eta Athle-
tic-eko jarrait zaileei egindako isekat zat, nahikaria atera zuten 
jokalariek. Bertan, azken uneetan, arrat salde goresgarrietako 
oldar osoa atera zuten, partida irabazten saiat zeko. 

Hau da, energia eduki baina ez zutela erabili. 
Laurogei minutu jokatuta ez zituztenean energia horiek ga-
rat zeko aukera izan zuten, baina ez zuten nahi izan!

Eta Athletic-ek, lot sagarri geldituta, t xapelketa 
honetatik kanpo gelditu zen, eta Espainiako t xapelduna iza-
tetik bere futbol-zelaian ez irabaztera igaro zen, garai batean 
garaiezina izandako San Mamés-eko futbol-zelaian” 
(La Gaceta del Norte, 21-11-29).

El Noticiero Bilbaíno egunkariko kirol-kazetaria zen ‘Milton’ 
ere oso kritiko agertu zen, eta Jainkoen gainbe hera izenburua jarri zion 
bere kronikari:

“Athletic gizajoa! Orain artekoei gehitu beha-
rreko beste porrot bat. Lehenengo Arenas, gero Racing, 
eta orain Deusto.

Zer dela eta hondamen hauek? Nire ustez, di-
ziplina ezari, taldean nagusit zen ari den ‘anarkiari’. Zeren, 
Iparraldeko zein taldetako jokalariak dira, banan-banan har-
tuta, talde heldu bateko jokalarien kalitatekoak eta kanti-
tatekoak? Eta, hala eta guztiz ere, jokalari horiek osaturiko 
hamaikakoak porrot egiten du. Zergatik? Horren erant zuna 
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argi dago: 1.- Gogo bizirik eta Klubarekiko maitasunik ez 
dagoelako, ezta ant zekorik ere (salbuespenak salbuespen); 
eta 2.- Entrenamendurik ez dagoelako, eta, bi faktore horiek 
bete ezean, banaka “naturaz gaindikoak” diren jokalariak 
egon arren, Ripara ere ezin da joan” 
(El Noticiero Bilbaíno, 29-11-21).

ATHLETIC-EKO ZUZENDARIT ZA BAT ZORDEAREN BILERA, BILKURA 
BEREZIAN

Kirol-egoera oso kezkagarria zen, eta, horrela, bazkide ko-
puru handiak eskatuta, Athletic-eko Zuzendarit za bat zordea bilkura be-
rezian bildu zen, Filarmonia Elkartearen lokaletan; bilera horretan, kuoten 
igoera ez ezik, araudia aldat zeari buruzko gaia ere aztertu zen, Moreno 
eta Arechavaleta bazkideek eskatuta, araudi hori Athletic-en errealitatera 
eta beharrizanetara egokit zeko. Eztabaida asko egin ondoren (bat zuk oso 
nahasiak eta batere ereduzkoak), ezin izan zen erabakirik hartu araudiaren 
aldaketari buruz, horretarako 761 bazkide behar zirelako, eta asko egon 
arren (500 inguru), kopuru horretara heldu ez zirelako.

MR. BURTON-EN ORDEZKAPENA
Deustoren aurkako partidaren emait za azken eragilea izan 

zen, eta Mr. Burton-en ordez Juan Arzuaga jarri zuten entrenat zaile; Arzua-
ga Bat zorde Teknikoan zegoen, Luis Icetarekin eta garai hartan lehenengo 
taldeko entrenat zailea zen Germán Echevarríarekin (‘Maneras’) batera. 

ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL UNIÓN. LAGUNARTEKOA
Bien bitartean, eta Eskualdeko Txapelketaren bigarren it zulia 

hasi baino lehen, Athletic-ek lagunarteko zenbait partida antolatu zituen; 
horien artean, aipat zekoa da Irun-eko Real Unión-en aurka jokatutakoa.

Abenduaren 8an, Sort ze Garbiaren egunean, Athletic-en eta 
Irun-eko Real Unión-en arteko partida jokatu zen San Mamés-en. Athle-
tic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Amann; Gorostiza, Hurtado; Nacho 
González, J. M. Belauste, Sabino; Germán Echevarría, Suárez, Carmelo 
Goyenechea, José Antonio Aguirre, Acedo.

Partida oso ondo hasi zen bilbotarrent zat. Izan ere, partida 
hasi eta gut xira, talde zuri-gorria aurretik jarri zen markagailuan, Carmelok 
Acedoren pase bati esker sarturiko golarekin.
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Hasiera hori ikusita, ikusleek pent satu zuten lehengo Athletic 
zela berriro; baina, laurogeita hamar minutuak igarotakoan, ulertu zuten 
hori ilusio hut sa izan zela. Azken batean, partida aspergarria eta geldoa 
izan zen. Ikusleek ez zuten protesta egiteko gogorik ere izan, eta, ora indik 
ere gut xiago, t xaloak jot zeko gogorik.

Athletic-i zegokionez, aipagarriena hauxe izan zen: José Ma-
ría Belausteren gogo bizia, berriro ere irabazteko nola jokatu behar den 
erakut si bait zuen, gol berria sart zeko eraso kement suak egin behar izan 
zituen eta; Carmeloren nahikaria, oso langile ibili eta pase bikainak egin 
bait zituen; Germán-en bi korner eta erdiraketa bat; Sabinok urrunetik egin-
dako jaurtiketa bat, gut xigatik atearen gainetik igaro zena; Nacho Gonzá-
lez gogot suaren mozketa bat zuk; Aguirreren lana (bilbotarren ustez, 
postua lan gogorra eginez lortu eta, oraingoz, behint zat, postu 
hori irabazita zuen, baloia bikain pasatu eta driblin oso onak egi-
ten bait zituen); eta Amann-en geldiketa batzuk (geldiketak baino ez).

Lehenengo zatia guztiz gogaikarria izan zen, eta Athletic bi 
eta bat aurreratu zen markagailuan; bilbotarren bigarren gola irundarrek 
sartu zuten euren atean.

Lehenengo zatia gogaikarria izan bazen, bigarrena jasanezina 
izan zen. Lehenengo fasean, irundarrak nagusitu ziren. Gero, gauzak aldatu 
eta, azkenean, Athletic-ek menderatu zuen partida. Partida amait zeko 
hamar minutu geldit zen zirenean, Belauste aurreko lerroan sartu, 
baloia Aguirreri kolokatu eta azken horrek partidako hirugarren 
eta azken gola errematatu zuen.

‘Garaipen’ hori lortu arren, kirol-kritikarien irit zia aho ba-
tezkoa izan zen: Athletic gainbehera nabarian ari zen. Bizitasuna behar 
zuen, gogo biziagoa; erruki gabe eta ausardiaz ebakit zen zuen kirurgialari 
baten eskua behar zuen. Laburbilduta, mundu guztiak ezagut zen zituen 
diziplina akat sei amaiera emateko burdinazko eskua behar zuen; izan ere, 
diziplina ezaren eraginez, gogoa galdu eta, horrela, ikuskizunaren distira 
galt zen joan zen.

IRUN-EKO REAL UNIÓN (ORDEZKOA)-ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA). 
LAGUNARTEKOA

Irundarren aurkako hurrengo partida abenduaren 11n izan 
zen, eta, Irun-en, bi taldeen ordezko jokalariek jokatu zuten. Athletic hon-
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datuta irten zen Amutetik, bost eta bat galduta. Athletic-en hamaikakoa 
hauxe izan zen: Amann; Rousse, Hurtado; Sabino, J. M. Belauste, Nacho 
González; Germán Echevarría, José Antonio Aguirre, Carmelo Goyene-
chea, Legarreta, Acedo.

ATHLETIC CLUB-ERANDIO. ESKUALDEKO T XAPELKETAKO 
BIGARREN IT ZULIA

Iparraldeko Eskualdeko Txapelketaren bigarren it zulia aben-
duaren 18an hasi zen, eta, San Mamés-en, Athletic-ek Erandioren aurka 
jokatu zuen; Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Amann; Rousse, 
Beguiristain; Nacho González, J. M. Belauste, Sauca; Germán Echevarría, 
Carmelo Goyenechea, Eléxpuru, José Antonio Aguirre, Acedo.

Partidan zuri-gorriak erabat nagusitu ziren. Lehenengo za-
tian, zuri-gorriek jaurtiketa asko egin zituzten irundarren atera, eta, azke-
nean, Carmelo Goyenechearen gola heldu zen. Bigarren gola bikai na izan 
zen, eta Eléxpuruk sartu zuen bigarren zatiko erdialdean; gol horren era-
ginez, Athletic-ek erreakzionatu egin zuen. Horrela, Eléx pururen golaren 
ostean, Carmelo Goyenecheak beste bat sartu zuen buruz, korner-jaur-
tiketa batean; ondoren, Eléxpururen beste bat heldu zen, bolea ederrez 
sartuta (egun horretako golik onena); gero, Carmelo Go yenecheak beste 
bat sartu zuen errebotez; ondoren, Juanín futbol-zelaitik kanporat zea 
eragin zuen penaltia heldu zen, eta, horrela, Carmelo Goyenecheak 
seigarrena sartu zuen; azkenik, zuri-urdinen ate aurreko mele batean, 
erandiotar batek, arriskua kanporatu nahirik, t xarto jaurti, eta Torreri iru-
zur eginez, zazpigarren gola egin zuen Athletic-ent zat. Eta kontua ez 
zen hor gelditu: José Antonio Aguirrek beste bi gol sartu zituen, 
baina ‘Pit xit xi’-k baliogabetu egin zituen jokaldiak, jokoz kanpo 
egoteagatik. 

Zalant zarik gabe, Athletic-ek Erandiok baino askoz ere 
hobeto jokatu zuen, eta, bilbotar aurrelariek lehenengo zatian eta biga-
rren zatiko tarte batean gehixeago asmatuz gero, beste gol bat zuk ere 
sartuko zituzten. 

Lehenengo zatian, talde zuri-gorriak denetarikoa izan zuen; 
nahikari-uneak eta gainbehera-uneak, baina lehenengoak ugariagoak 
izan ziren. Lehenengo zati hori oso aurreratuta zegoenean, Carmelo 
Go yenecheak gola sartu zuen, nahikaria handiaz abiatuta; lehenengo za-

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   26Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   26 8/3/10   10:01:318/3/10   10:01:31



JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA

27

tiko gol bakarra izan zen. Gero, jokoaren erritmoa motelt zen joan zen, eta 
ez zen gauza garrant zit surik gertatu lehenengo zatia amaitu arte. Jen-
deak uste zuen zaila izango zela bigarren gola sart zea.

Erandio, lehen esan dugunez, hondatu egin zen, Eléxpuruk 
bigarren gola sartu zuenean. Erandiotarrak guztiz nahasi eta urduritu 
ziren; antolamendu guztia galdu eta ez zuten ezer onik egin.

Athletic-en hamaikakoan gogo eta nahikari handia ikusi 
zen; jendeak horrenbeste gura zuen nahikaria; baina taldea, oro har, ez 
zen irit si heldu beharreko lekura. Jokalarien jarduketari dagokionez, 
aipat zekoa izan zen ordezko jokalarien duintasuna, besteak 
beste, José Antonio Aguirrerena.

Emait za horrekin, Iparraldeko Txapelketa honelaxe gelditu zen:

ATHLETIC CLUB-BOLDKLUBBEN AF 1893. LAGUNARTEKO BIKOIT ZA
Athletic-ek, beti bezala, at zerriko futbol-talde ospet su 

baten au rkako partida bikoit za antolatu zuen abenduaren 25erako 
eta 26rako (igandea eta astelehena, hurrenez hurren). Urte honetan, 
aurkaria Kopen hageko Boldklubben af 1893 izan zen. Talde handi ho-
rren ezaugarri nagusia baloia guztiz menderat zea zen; jokalari guztiak, 
salbuespenik gabe, oso trebeak ziren baloiarekin. Gainera, futbol-zelaian 
kokapen bikaina zuten.

Lehenengo partidan, Athletic-en hamaikakoan jokalari 
hauek egon ziren: Amann; Rousse, Beguiristain; Sabino, Belauste, Nacho 
González; Germán Echevarría, Eléxpuru, Carmelo Goyenechea, José 
Antonio Aguirre, Acedo.

J I G B K E Puntuak

ARENAS 4 3 0 1 10 5 7

RACING 4 3 0 1 12 6 7

ATHLETIC 5 2 2 1 17 7 5

DEUSTO 4 1 2 1 7 7 3

ERANDIO 4 0 5 0 2 23 0
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Partida honetan (José Antonio Aguirrek lehenengo taldea-
rekin at zerriko klub baten aurka egindako debuta), hobekunt zat xoa 
ikusi zen (ez partida osoan, baina bai horren zati handi batean), zuri-gorrien 
jokoan. Lehenengo zatian, eta bigarren zatiko une bat zuetan ere bai, lehen 
aipaturiko gogo eta nahikari eza ikusi zen, bilbotarren jokoak denboraldi ho-
rretan agerian jarri zutena eta emait za hain t xarrak eman zituena. Eta, beste 
kasu askotan bezala, Athletic-ek partidaren amaieran jokatu zuen ondoen, 
baina kasu honetan esan behar da amaiera horren barruan bigarren zati ia 
osoa sartu zela. Azken batean, beste bat zuetan baino nahikari handiagoa 
ikusi zen, eta jokalariek gogo, konbinazio eta zent zu gehiago erakut si zuten.

Partidaren hasieran Athletic nagusi zen, baina 19. minuturako 
bi gol zituen aurka. Hala ere, Athletic-ek ez zuen amore eman, eta, partidan 
danimarkarrak nagusitu arren, Athletic-ek lanean jarraitu zuen et si barik. 
Lan horri esker, Eléxpuruk lehenengo gola sartu zuen, 35. minutuan.

Bigarren zatian, bilbotarrak handitu, hobeto jokatu eta, 
azkenean, nagusitu egin ziren. Athletic-ek alferrik galdutako penalti baten 

Athletic-en hamaikakoa, Kopenhageko Boldklubben af 1893 taldearen aurkako partida jokatu baino  lehen, 
1921eko abenduaren 25ean. Zutik eta ezkerretik eskuinera: Larraza (ez zuen jokatu), José Antonio Aguirre, 
Carmelo Goyenechea, Amann, Sabino Bilbao, Beguiristain, Rousse, Eléxpuru, Nacho González eta Belauste. 
Eserita eta ezkerretik eskuinera: Germán Echevarría eta Acedo.
Iturria: Athletic Club.
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ostean, hamabigarren minutuan danimarkarren hirugarren gola irit si zen, 
erdiko aurrelariak ihes egin ondoren. Une horretatik aurrera, Athletic-ek 
gora egin eta berdindu egin zuen partida, Eléxpururen eta Acedoren go-
lekin, azken hori penaltiz. Eta, partida amait zear zegoenean, zuri-gorrien 
garaipenaren gola irit si zen: zuri-gorriek zelaiaren erdian nagusitasuna 
kendu zieten danimarkarrei. Beguiristain-ek falta jaurti zuen. Baloia 
apur bat ezkerretara erori zen, atetik ez oso urrun. José Antonio 
Aguirrek hartu eta, kolokazio handiz, aterant z astiro-astiro jaurti 
eta atezainak ozta-ozta gelditu zuen lurrean. Carmelo Goyenechea 
bere betiko nahikariarekin abaildu, atezainari baloia eskuetatik kendu 
eta sarean sartu zuen. Eta partida amait zeko gut xi falta zenez, golaren 
t xaloekin ikusleek agur beroa eman zieten bi taldeei.

Zalant zarik gabe, aipat zekoa izan zen Athletic-en aurreko 
lerroa; lerro horrek partida bikaina jokatu zuen, eta Carmelo Goyenechea 
nagusitu zen: indibidualismo kaltegarria baztertuta eta zent zuz jokatuta, 
aurrelari guztien jokoa ikusgarria eta eraginkorra izatea lortu zuen.

Danimarkarren aurkako bigarren partida (abenduaren 26koa), 
funt sean, aurreko eguneko hamaikako berak jokatu zuen. Aldaketa baka-
rra Eléxpururen ordez (lesionatuta bait zegoen) Legarretak jokat zea izan 
zen. Anekdotat zat, esan daiteke Legarreta hamaikakoan sart zeari kritika 
gogorra egin zion kirol-kazetari bat egon zela: 

“Eskuin-barnekoaren posturako Legarreta 
aukerat zea hut segite handia izan zen. Eléxpuruk postua 
bete ezin ezean, hort xe zegoen Erice (partida bakarra, la-
gunartekoa, jokatu zuen denboraldi osoan); ez da jokalari 
bikaina, baina Legarreta baino ehun aldiz hobea da. Beste 
inoiz ere esan dugu Legarretak ez dituela postu horreta-
rako baldint zak betet zen, oraindik gut xiago halako partida 
garrant zit suetan. Gure irit ziz, taldearen puntu ahu la izan 
zen, eta horrek, nahikaria ezari, nekeari edo dena delakoari 
gehituta, partida galt zea eragin zuen”.  
(‘Milton’. El Noticiero Bilbaíno [21-12-27]).

Lehenengo zatian, danimarkarren nagusitasuna handia izan 
zen, eta, 19. minuturako, bi gol sartu zituzten. Athletic-en lehenengo gola 
Acedok sartu zuen, azken unean.
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Bigarren zatia bi taldeen erasoekin hasi zen, eta horrek era-
baki gabe ut zi zuen jokoa. Laugarren minutuan Athletic-ek berdinketa lortu 
zuen, Acedok jaurtitako penalti baten bidez. Hala eta guztiz ere, berdinketa 
lortu arren, danimarkarrak argi nagusit zen ari ziren, eta, partidaren azken 
fasean, garaipenaren gola lortu zuten, ondo merezitako gola.

Aguirreri dagokionez, kritikariek aho batez eman zu-
ten irit zia: urdurikeriaz eta lasaitasun ezaz jokatu zuen. Ez zuen 
ondo jokatu; ez zion inori hut sik egin, baina jendea hobeto joka-
tuko zuelakoan zegoen.

ATHLETIC CLUB-PRAGAKO SPARTA. LAGUNARTEKO HIRUKOIT ZA
1922ko lehenengo egunetan, Athletic-ek Pragako Spartaren bisitaldia izan 
zuen San Mamés-en; Sparta Txekoslovakiako t xapelduna zen. 

Hiru partida jokatu ziren, hurrenez hurren, urtarrilaren 1ean, 
6an eta 8an, eta Athletic-en saldoa negatiboa izan zen; hain zuzen ere, 
le henengo biak galdu (3-5 eta 0-4) eta hirugarrena merezimendu osoz 
irabazi zuen, hiru eta  bi; azken partida horretan, Athletic-en hamaikakoa 
hauxe izan zen: Amann; Rousse, Beguiristain; Sabino, J. M. Belauste, Larraza 
(lehen aldizko jokalaria); Germán Echevarría, Eléxpuru, Carmelo Goyene-
chea, ‘Travieso’, Acedo. 

Azken partida horri dagokionez, anekdotat zat, aipat zekoa 
da Txekiako taldearen kiroltasunik gabeko jokabidea, batez ere taldeko 
Kada kapitainarena: lehenengo zatiko 30. minutuan, gut xi gorabehera, 
Serrano epaile jaunak talde zuri-gorriaren aldeko penaltia adierazi zuen, 
Spartaren at zelari batek ‘Travieso’-ri (segurutik, jokoz kanpo) area barruan 
egindako sarrera baten ondorioz. Orduan, Kada kapitainak baloia hartu 
eta ez zuen eman nahi izan, penaltia ez jaurtit zeko. Epaileak, jokabide 
hori ikusita, kanporatu egin zuen kapitaina, eta, orduan, talde osoa zelaitik 
kanpo joaten hasi zen. Atean, Bilboko enplegatuek eta zenbait zuzendarik 
jarrera aldat zeko eskatu zieten, eta ez zieten igarot zen ut zi. Egoera hori 
ikusita, epaileak poliziaren lagunt za eskatu zuen, t xekiar jokalaria kanpo-
rat zeko. Eztabaidan hasi ziren, eta ezer lort zen ez zenez, epaileak penaltia 
jaurtit zeko lekuan jarri zuen baloia; eta jokalari guztiei deitu zien: bilbotar 
guz tiak joan ziren, baita t xekiar bat zuk ere (atezaina ez); Carmelo Goyene-
cheak penaltia geldiro-geldiro jaurti eta baloia atean sartu zen. Baloia zelai 
erdian jarri zenean, arazoa konponduta zegoela zirudien, t xekiar guztiak 
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jokat zeko prest bait zeuden. Baina guztiak ez, Kada kanporatuta bait ze-
goen. Athletic-eko lehendakaria Kada konbent zit zen saiatu zen. Epaileari 
ere erregu egin zion. Alfer-alferrik. Orduan, epaileak berriro deitu zien bi 
guardiei, bere agindua betearazteko. Ez zuten esku hartu beharrik izan: 
une horretan, Kada joan egin zen. Iskanbila amaituta zegoela zirudienean, 
t xekiar marrazaina zelaira irten zen, hut sik geldituriko postua betet zeko; 
baina ezin zen aldaketarik egin, epaileak kanporatu egin bait zuen jokala-
ria. Azkenean, marrazaina bere postura it zuli zen, eta, 25 minutu inguru 
igarotakoan, jarraipena eman zit zaion partidari.

José Antonio Aguirrek lehenengo bi partidak jokatu 
zituen, eta, hirugarrenean, ordezkoen aulkian egon behar izan 
zen. Bilboko garai hartako prent sak ‘nahiko altua’ jarri zion  José An-
tonio Aguirreren jarduketari, eta taldeak bigarren partidan izandako 
nahaste orokorrak desorekatu egin zuen nota hori.

Urtarrilaren 1eko partidan, Athletic-en hamaikakoa hauxe 
izan zen: Amann; Rousse, Begiristain; Sabino, José Mari Belauste, Nacho 
González; Germán Echevarría, Eléxpuru, Carmelo Goyenechea, José 
Antonio Aguirre, Chomin Acedo.

Sarrera bikaina izan zen, eta bertaratuek t xaloaldi beroa jo 
zieten t xekiarrei. Athletic-ek hiru gol sartu zituen lehenengo zatiko 
hasierako ordu erdian, eta esan behar da Aguirrek parte-hart ze 
aktiboa izan zuela hiruretan.

“8. minutuan Aguirrek ihes egin zuen, t xekiar 
at zelari bat at zetik zuela. Atezaina Aguirreren bila irten zen, 
baina ezin izan zuen baloia harrapatu. Orduan, gola egiteko 
prest zegoenean, lurrera bota zuten Aguirre. Penalti ar-
gia izan zen, eta epaileak horixe adierazi zuen. Penaltia 
Acedok bota eta gola sartu zuen.

Txekiarrei erant zuteko astirik eman gabe, Agui-
rrek, Carmelok, Goyenecheak eta Eléxpuruk pase bikainak 
egin zizkieten elkarri; horrela, t xekiarren defent sa zeharka-
tu eta at zelariak euren kokapenetik atera zituzten. Orduan, 
Eléxpuruk, urrunetik, zartako azkarra eta gurut zatua jaurti 
eta hori obus baten moduan sartu zen atean. 9. minutua zen 
eta Athletic-ek bi gol zituen sartuta.
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Athletic-en erasoan, partidako 30. minutuan, 
t xekiar taldeko Pejr atezaina Aguirrerengana irten eta alda-
ratu egin zuen baloia; t xekiarra erori egin zen, eta, orduan, 
Carmelo Goyenecheak gogor jaurti zuen baloia, eta baloia 
t xekiarren ateko sare barruan gelditu zen;“ 
(José Mª Mateos. La Gaceta del Norte, 22-01-03).

Txekiarrak markagailuarekin harrituta zeuden, eta ahalegin 
guztiak egin zituen golen bat sart zeko. Horrela, Mazahl-en gola eta Janda-
ren gola irit si ziren.

Bigarren zatiko lehenengo ordu erdia benetan zirraragarria 
izan zen. Erasoak etengabeak ziren, alde batetik eta bestetik, eta José An-
tonio Aguirre Athletic-en laugarren gola sart zeko zorian egon zen: Germán 
Echevarríak erdiratu ondoren, Carmelo Goyenecheak baloia pasatu 
eta Aguirrek, zorroztasun handiz, atera jaurti zuen; baina Perj- ek, 
zailtasun handiz, hondoko lerrotik desbideratu zuen baloia. 

Partidako 36. minutuan epaileak t xekiarren aldeko penal-
tia adierazi eta, horrela, berdinketa irit si zen. Talde zuri-gorriak ez zuen 
erant zuten jakin, eta, jokalarien nekea ere kontuan hartuta, azken 5 mi-
nutuetan, lehenengo Mazahl-ek eta gero Jandak, t xekiarren alde jarri zu-
ten markagailua.

Bigarren partida Errege egunean jokatu zen, eta, bertan, 
Joaquín Allendek debuta egin zuen lehenengo taldearekin; partida horri 
buruz gut xi dago esateko. Lehenengo zatiko lehenengo ordu laurdena 
eta bigarren zatiaren hasiera kenduta, horietan Athletic-ek erasoari ekin 
bait zion, partidaren gainerako zatian talde zuri-gorria kokapen eta nora-
bide barik egon zen futbol-zelaian. Aipagarrienak Amann (lau gol sartu 
zi zkioten arren, partidako benetako heroia izan zen) eta aurrelariak (neu-
rri batean) izan ziren: 

“Acedok lehenengo zatiko lehenengo ordu 
lau rdena ona izan zuen. Gero… denbora asko galdu eta 
na hiko arduragabe agertu zen, eta bi metrora zeuden ba-
loien bila ere ez zen joan. Eta, hori beste bat zuen kasuan 
onargarria bada ere, bere kategoriara irit si den jokalari baten 
kasuan onartezina da. Beste aurrelariak (Joaquín Allende) de-
buta egin zuen, eta halako debut batean ezin da inori buruzko 
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irit zi zorrot zik eman. Carmelo Goyenecheak gauza onak 
eta pase bikainak egin zituen, baina une bat zuetan 
at zeratu eta lekua galdu zuen. Baina lan egin zuen, 
Aguirrek eta Eléxpuruk egin zuten bezala. Eta hango 
zoruarekin eta noraezarekin lan egitea ez da gut xi.” 
(José Mª Mateos. La Gaceta del Norte, 22-01-07).

Athletic-en honako hauek jokatu zuten: Amann; Hurtado, 
Gorostiza; Sabino, J. M. Belauste, Sauca; Joaquín Allende, Eléxpuru, Car-
melo Goyenechea, José Antonio Aguirre, Acedo. 

Txekiako taldean Jandak ez zuen jokatu, Madril-en jokaturiko 
partidaren erdian lesionatu egin bait zen.

Epailea ‘Pit xit xi’ izan zen.

GET XOKO ARENAS CLUB ESKUALDEKO T XAPELDUNA
Iparraldeko Eskualdeko Txapelketara it zulita, nire ustez 

ho nako ñabardura hauek egin behar dira:

1.- Lehen esan dugunez, Athletic-ek Erandiori gol piloa sar-
tuta hasi zuen bigarren it zulia, eta goranzko bidean jarraitu zuen sailka-
penean, Arenas taldeari bi eta hut s irabazita, azken horren futbol-zelaian; 
gainera, Racing-en aurka ere bost eta bat irabazi zuen San Mamés-en.

2.- Txapelketa amait zeko jardunaldi bakarra geldit zen zenean, 
lehenengo hiru taldeen sailkapena hauxe zen: 

3.- Azken jardunaldia erabakigarria zen, lehenengo bi taldeek 
elkarren aurka jokatu behar bait zuten. Athletic-ek, bigarren it zulian goraka-
da izan arren, ez zuen zereginik. Deustoren aurkako partida irabazita ere 
(azken horren futbol-zelaian), ezinezkoa zen bi aurkariak gaindit zea, horiek 
elkarren aurkako partida berdindu arren. 

J I G B K E Puntuak

ARENAS 7 5 1 1 17 10 11

RACING 7 5 1 1 14 11 11

ATHLETIC 7 4 2 1 24 8 9
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4.- Athletic-ek San Mamés-en galdu zuen, behin betiko, Es-
kualdeko Txapelketa, Deustoren aurkako partidan banako berdinketa lortu 
bait zuen, lehenengo it zuliko azken partidan.

5.- Athletic-ek ordezko jokalariz betetako taldea bidali zuen, 
Deustoren aurka azken horren futbol-zelaian, 1922ko ot sailaren 26an, jo-
katu beharreko partidara. Hiru eta hut s galdu zuen, eta, El Noticiero Bilbaí-
no egunkariak partidari buruz emandako informazioaren arabera (Bilboko 
gainerako egunkariak ez ziren kaleratu, tipografoek 1922ko ia lehenen-
go sei hileko osoan egindako grebaren ondorioz), seguru dakigu Saucak, 
Pacho Belaustek eta Carlos Echevarríak jokatu zutela. José Antonio 
Aguirre, segurutik, hamaikakoan egon zen, ez bait zen sartu klub 
zuri-gorriak egun horretan Irun-era Real Unión taldearen aurka la-
gunarteko partida jokat zera bidalitako hamaikakoan.

6.- 1922ko ot sailaren 26an, Racing-en eta Arenas-en arteko 
partida erabakigarria jokatu zen, Sardineroko Campos de Sport zerit ze-
netan. Futbolaren kalitatearen ikuspegitik begiratuta, partida oso t xarra 
izan zen, nahasia eta kalitaterik gabea. Arenas-ek bi eta bat irabazi zuen, 
eta, horrela, Iparraldeko Eskualdeko Txapelketa irabazi zuen.

ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL UNIÓN. LAGUNARTEKOA
Aurreko denboraldiko Espainiako t xapelduna Kopatik kanpo 

gelditu zen, eta ot sailaren 28an Real Unión San Mamés-era it zuli zen; ber-
tan, bi eta lau irabazi zion partida Athletic-i.

RAFAEL MORENO ARANZADIREN, ‘PIT XIT XI’-REN HERIOT ZA, 
1922ko mart xoaren 2an, El Noticiero Bilbaíno egunkariak es-

kela bat argitaratu zuen 5. orrialdean, eta, bertan, aurreko egunean Rafael 
Moreno Aranzadi jauna hil zela adierazten zen. Segurutik, pert sona gut xik 
jakingo dute izen eta abizen horien azpian nor zegoen. Izan ere, ezizenetik 
ezagut zen zuten guztiek: ‘Pit xit xi’. 

El Noticiero Bilbaíno egunkariko kirol-kazetariek, denek bate-
ra, honako ohar hau argitaratu zuten:

J I G B K E Puntuak
ARENAS 8 6 1 1 19 11 13
RACING 8 5 2 1 15 13 11
ATHLETIC 8 4 3 1 24 11 9
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“ J o k a l a r i 
bikaina, zenbait aldiz t xa-
pelduna eta Athletic-eko 
‘equipier’ beteranoa izan-
dako Rafael Moreno hil 
egin da, bizit zeko onenak 
oraindik aurretik zituela.

Bere jokaldi 
zoragarri batekin zenba-
tetan ut zi ditu arnasarik 
gabe milaka ikusle, gero 
bere izena etengabe oi hu-
kat zen zutenak.

Bere jokoa 
dotorea zen, batez ere 
zientifi koa; gainera, azeri 
samarra zen, kalitate handiko jokalari guztiak bezala; horre-
la, sarritan jakin du garaipena lort zea zer den. 

‘Pit xit xi’ ezizenak ospe handia lortu zuen, eta, 
horrela, eskualdea gainditu eta Espainiatik eta at zerritik he-
datu zen; izan ere, bere joko oso onak garaipen oso pert so-
nala lortu zuen Anberes-eko olinpiadan.

Bizkaiko futbolzaleek goratu egin dute bat zuetan, 
eta kritikatu ere bai, beste zenbaitetan; kritika horiek, agian, 
gogorregiak izan dira. Izan ere, ‘Pit xit xi’ aurkakorik ge hien izan 
duen jokalarietariko bat izan da, eta horrek agerian jart zen 
du balio handiko jokalaria izan zela. Jokalari bat zenbat eta 
‘handiagoa’ izan, orduan eta gehiago eskat zen zaio.

‘Pit xit xi’ hilda, Bizkaiko futbolaren euskarririk 
sendoenetariko bat joan zaigu.

Goian bego, zorit xarreko jokalari. Futbolzaleek 
ez dute erraz ahaztuko, eta, oraingo jokalariren batek jokaldi 
ikusgarriren bat egiten duenean, ikusleek berriro gogoratuko 
dute `Pit xit xi’ hil egin zaigula.” (El Noticiero Bilbaíno, 22-03-02)

El Noticiero Bilbaíno, 22-03-02.
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‘PIT XIT XI’-REN 
OMENEZKO PARTIDA: 
ATHLETIC CLUB-
GET XOKO ARENAS CLUB

Athlet ic-eko 
Zuzendarit za bat zordeak 
partida bat antolatu zuen 
mart xoaren 5ean San Ma-
més-en, Rafael Morenoren 
hil ondorengo omenaldit zat, 
jokalari ohiaren Isabel alaba-
ren alde dirua bilt zeko. 

San Mamés-eko 
partida horretan Athletic eta Are-
nas lehiatu ziren, eta Athletic-ek 
bat eta bi galdu zuen.

El Noticiero Bilbaíno, 22-03-05.

San Mamés. 1922ko mart xoaren 5a. Arenas-en aurka Rafael Moreno Aranzadi ‘Pit xit xi’-ren omenezko 
partida jokatu zuen Athletic Club-eko hamaikakoa. Ezkerretik eskuinera: José Antonio Aguirre, Vidal, 
Sabino Bilbao, Beguiristain, Ángel Rousse, Nacho González, Germán Echevarría (‘Maneras’), Manuel López 
(‘Travieso’), Carlos Echevarría, José Mari Belauste. Acedo falta da. 
Iturria: Athletic Club.
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Hasieran, bazirudien Arenas-ek guztiz galduta zuela parti-
da, zuri-gorriak guztiz nagusit zen ari bait ziren; baina, gero, partida goitik 
behe ra aldatu zen, eta, azkenean, Arenas-ek irabazi zuen.

Lehenengo zatian, Athletic-ek mendean hartu zuen, 
etengabe eta gogor, Arenas. Aurreko lerroa bikain konbinatu zen, 
eta bikain gainditu zuen, ‘Travieso’-ren nahikariari esker, Vallanak eta 
Careagak Arenas taldean eraturiko defent sa-gotorlekua; horrela, askotan 
eta askotan heldu zen Jáureguik bikain defendaturiko atera. Jaurtiketa 
ugari egin eta aukerak ere asko galdu zituzten, eta gol bakarra baino ez 
zuten sartu, José Mª Belaustek urrunetik eta goitik egindako jaurtiketa 
bati esker: Jáureguik, eguzkiaren eraginez, hut s egin zuen baloiari 
ukabilarekin jot zeko orduan.

Bigarren zatian gauzak guztiz aldatu ziren. Talde zuri-gorriak 
nagusitasuna galdu eta joko oso geldoa garatu zuen; nekeak eta aurkako 
haizeak ere eragina izan zuten horretan, eta, horrela, Arenas-eko aurrela-
riek, egoera horretaz baliatuz, bi gol eder sartu zituzten. 

‘Milton’ izeneko kirol-kronikariak hauxe idat zi zuen partida 
horri buruz: 

“‘Pit xit xi’ ahaztezina! Zenbat aldiz, herenegun-
goa (igandea) bezalako arrat salde distirat suetan, eta t xapel-
dunen kamiseta zuri-gorria jant zita, futbol-zelaira irten zinen, 
alai eta lasai, irabazteko edo galt zeko; baina, batera nahiz 
bestera, bertaraturiko ikusle guztiek zu miresteko…  

Ez dugu gehiago zure joko zoragarriaz, pareko-
rik gabeko zure zient zia-distirez gozatuko…

Hala ere, euren samin it zelaren barruan, 
Morenoren alargunak (Avelina Rodríguez) eta alabat xoak 
(Isabel) besteek lortu ezin duten poz handia sentituko dute: 
San Mamés futbol-zelaiaren herenegungo it xura; milaka 
jarrait zailek egindako hilondoko omenaldia eta gorazarrea; 
horiek, hain zuzen ere, beste garai batean ‘Pit xit xi’-ren 
jokoaz gozatu eta, orain, futbolaren katedralean bilduta, 
bereganako afektua eta mirespena eskaini nahi izan diote.” 
(El Noticiero Bilbaíno, 22-03-07).
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Baina…, futbol-denboraldiak aurrera egin behar zuen, eta 
Athletic-ek lagunarteko partidak jokat zen jarraitu zuen.

ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA) -  REAL SOCIEDAD (ORDEZKOA) 
ERANDIO (ORDEZKOA)

José Antonio Aguirrek, denboraldia amaitu baino lehen, bi 
partida jokatu zituen ordezko taldearekin: lehenengoa (Uribarri; Nacho 
González, Ramón Uribe; Jacinto Suárez, Calvo, Albizua; Cantolla, Carlos 
Echevarría, Quirós, Legarreta, José Antonio Aguirre) apirilaren 9an, San 
Mamés-en, Realaren ordezko taldearen aurka, eta partida hori sei eta 
hut s galdu zuen; eta bigarrena (Muguerza; Sauca, Arriaga [Abandotarra 
taldekoa]; ?, Antón Achalandabaso, ?; ?, Legarreta, ?, José Antonio 
Aguirre, Alonso [Baskonia taldekoa]) maiat zaren 21ean, hau ere San 
Mamés-en, Erandioren ordezko taldearen aurka. Azken partida hori 
hiru eta bat irabazi zuen Athletic-ek, eta José Antonio Aguirrek 
gol bat sartu zuen.

1922-23 DENBORALDIA

BERRIAK
Denboraldi hau abuztuaren erdialdean hasi zen Athle-

tic-ent zat; lehendakari (José Mª Villalonga Medina, Villalongako kondea) 
eta entrenat zaile (Mr. Pentland-ek Londres-en sinatu zuen, uztailean, 
klub zuri-gorrira lot zen zuen kontratua) berriekin jokatu zuen; denboraldi 
honetan, José Antonio Aguirrek debuta egin zuen Kopako t xapelketan, 
eta Madril-en eta Realaren aurka jokatu zuen.

ATHLETIC CLUB-CASUALS. LAGUNARTEKO BIKOIT ZA
Aguirrek 1923ko hasierara arte it xaron behar izan zuen lehe-

nengo taldearekin jokat zeko. Orduan, Ingalaterrako Casuals taldea (ama-
teurra) San Mamés-era etorri zen; partidarako, Corinthians taldeko joka-
lariekin indartuta irit si zen. Bi partida jokatu ziren, 1923ko urtarrilaren 6an 
eta 7an, hurrenez hurren. Lehenengoa Athletic-ek irabazi zuen, lau eta bi; 
bigarrenean berdindu egin zuten, lau eta lau.

Lehenengo partidan ikusle gut xi egon zen, eta epailea Mr. 
Pen tland izan zen. Partidako lehenengo zatian zuri-gorriak nagusitu zi-
ren, argi eta garbi. Sesúmagak, Lacak eta Germán Echevarríak erotu egin 
zituzten Casuals-eko at zelariak. Ingelesek ere eraso egin zuten, eta gola 
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sart zeko aukeraren bat egin zuten; baina Vidal atezainak ondo zapuztu 
zituen euren asmoak.

Partidako 20. minutuan, Athletic-ek lehenengo gola egin 
zuen, arraseko jaurtiketa baten bidez. Handik gut xira, José Antonio 
Aguirreren ihesaldi azkar batean, atezain ingelesa irten egin 
be har izan zen Aguirrek atera ez jaurtit zeko. Hala eta guztiz ere, 
José Antonio Aguirrek jaurtit zea lortu baina atezainak airean 
gelditu zuen baloia. Partidak aurrera jarraitu eta epaileak zen-
bait jokoz kanpo adierazi zituen, bata bestearen at zean, Aguirre 
aurreratuegi bait zegoen. José Antonio Aguirrek gola sart zeko 
aukera bikaina izan zuen, Germán Echevarríak egindako pase 
batean, baina bere jaurtiketak langan jo zuen. Talde bilbotarrak 
erasoan jarraitu zuen, eta, Larrazak urrunetik egindako jaurtiketa batean 
ostean (atezainak bikain urrundu zuena), talde ingelesak gol ederra sar-
tu zuen. Baina ingelesen pozak gut xi iraun zuen. Germán Echevarriak 
erdiraketa bikaina egin eta Lacak jaurtiketa geldiezina enpalmatu zuen. 
Bilbotarren aurreko lerroa bikain jokat zen ari zen, eta, lehenengo zatia 
amaitu baino apur bat lehenago, Aguirrek erremate ikusgarria 
egin zuen buruz, Germán Echevarríak pasea egin ondoren.   

Bigarren zatian (Aguirrezabalaren ordez Sauca irten zen) 
Athletic-en nagusitasuna erabatekoa izan zen. Horren ondorioz, laugarren 
gola irit si zen. Sesúmagak –bere garai onenetan berriro ere, lekua 
galdu barik eta betiko nahikariarekin– baloia German Echevarríari 
eman, horrek bera zaint zen ari zen at zelaria at zean ut zi, aterant z 
abiatu eta arraseko erdiraketa egin zuen. Lacak baloia apur bat 
ukitu eta José Antonio Aguirrek sarean sartu zuen. Vidal-en (azka-
rra eta kokapen onekoa) geldiketa baten ostean, José Antonio Aguirrek 
beste ihesaldi bat egin zuen; at zelariak behartu baina kanpora 
bota zuen baloia. Ondoren, Antón-ek errematea egin zuen, Germán 
Echevarríak ateratako korner batean, eta José Antonio Aguirre 
atezainarengana heldu zen, hori baloia hart zen ari zenean. Agui-
rreren presioaren eraginez, atezainak baloia kanpora bidalt zea 
erabaki zuen. Kornerra atera, baina ez zuen ondoriorik izan. Bilbotarrak 
erasoan jarraitu eta, kontraeraso batean, ingelesak Vidal-en atera heldu zi-
ren; hori, ausardia handiz, kanpoaldeko aurrelariaren oinetara abaildu zen. 
Baloiak golerako bidea hartu zuen, baina Roussek, arretaz, azkar eta ondo 
kokatuta, urrundu egin zuen. Gut xigatik ez zen gola izan, baina Vidal le-
sionatu egin zen. Gero, Saucak korner bat aterata, ingelesek kontraerasoa 
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antolatu eta kanpoaldeko aurrelariak at zeko lerroaren ondo-ondoko pasea 
egin zuen. Baloia atean sart zear egon zen; Vidal-ek jauzi egin zuen, bai-
na ez nahikoa, lesionaturik bait zegoen, baloia beste angelutik ez sart zeko, 
baina ez zuen lortu. Partidako azken gola izan zen.  

Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; Rousse, Acedo; 
Antón Achalandabaso, Larraza, Legarreta; Germán Echevarría, Sesúmaga, 
José Antonio Aguirre, Laca, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Bigarren partida launako berdinketarekin amaitu zen, baina 
emait za horrek ez zuen ondo adierazi partidaren nondik norakoa; ingele-
sen golen bat guztiz bidegabea izan zen, eta, gainera, Athletic-en au rkako 
penalti nabarmenen bat ere ez zuen adierazi epaileak.

Euri asko egin zuenez, zelaia egoera oso t xarrean zegoen, 
eta, horrela, bigarren partida hau ez zen bezperakoa bezain interesgarria 
eta zirraragarria izan.

1923ko urtarrilaren 7a. Athletic-ek 4 – Casuals-ek 4. Partidaren aurretikoak. Zutik eta ezkerretik eskuine-
ra: Acedo, Carmelo Goyenechea, Germán Echevarría, Aguirre (Begoñakoa), Eléxpuru, Vidal, Achalanda-
baso, Rousse, Larraza eta Mr. Pentland. Makurtuta eta ezkerretik eskuinera: José Antonio Aguirre, Laca 
eta Sesúmaga. Iturria: Athletic Club.
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Athletic-ek aldaketa bat zuk egin zituen: Eléxpuru zelai erdian, 
Legarretaren ordez, eta Aguirre (Begoñakoa) Aguirrezabalaren ordez.

Ikusle gut xi egon zen. Oro har, bilbotarrak partida osoan 
nagusitu ziren. Lehenengo zatian, nagusitasuna ez zen hain handia izan. 
Bigarrenean, nagusitasuna erabatekoa izan zen, eta, une askotan, ingele-
sak guztiz inguratuta eta mendean hartuta egon ziren. Hala eta guztiz ere, 
Athletic-ek ez zuen nagusitasun horri hobaria aterat zen jakin, batez ere 
bigarren zatian. Agian, alboetatik jokatu ez zuelako.

Partida hasi eta minutu gut xira, Athletic-ek lehenengo 
gola sartu zuen. Aguirrek (Begoñakoa) erdiraketa egin eta José An-
tonio Aguirrek hartu zuen baloia. Atezaina irten, baloia urrundu, ho-
rrek José Antonio Aguirreren aurka jo eta, errebotez, gola izan zen. 

Ingelesek penaltiz lortu zuten berdinketa.

Athletic-ek gol eder baten bitartez desegin zuen ber-
dineta: Sesúmagak Germán Echevarríari pase it zela egin, azken 
horrek bikain erdiratu, Aguirrek (Begoñakoa) burukada ederrez 
baloia beste Aguirreren oinetan ut zi, horrek Lacari pase ona egin 
eta Lacak erremate azkarra eta kokapen onekoa egin zuen.

San Mamés. 1923ko urtarrilaren 7a. Athletic-ek 4 – Casuals-ek 4. Argazkian bi taldeetako jokalariak, 
partida hasi baino lehen. José Antonio Aguirre makurtuta dago, hirugarrena ezkerretik zenbat zen hasita.
Iturria: Sabino Arana Fundazioa.
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Lehen esan dugunez, bigarren zatian zuri-gorriak guztiz na-
gusitu ziren; izan ere, ingelesek hiru gol sartu zituzten, baina esan daiteke 
horiek bilbotarren konfi ant zaz baliatuta trebetasun handiz egindako hiru 
ihesalditan izan zirela.

Ingelesen azken gola, hain zuzen ere, jaurtiketa egin zuen 
au rrelariak Acedori bult zada it zela eman ondoren izan zen.

Athletic-ek beste bi gol egin zituen, eta Eléxpuruk sartu 
zi tuen biak. Lehenengoa penaltiz eta bestea jaurtiketa baten bidez, at ze lari 
inge les batek eskuarekin ukitu arren atean sartu bait zen. 

Bigarren zatiko erdialdean, Rousse lesionatu egin eta futbol-
-zelaitik atera behar izan zen. Hori oso mesedegarria izan zen ingele-
sent zat, erasoak egiteko, horietan gola egin bait zuten.

Bilbotarren etengabeko erasoetan, eta talde ingele-
sa bere ate ondoan inguratuta zutenean, Aguirre lesionatu eta 
irten egin behar izan zen futbol-zelaitik. Horren ordez, Sauca sartu 
zen zelaian.

Baxa hori eta Rousserena, berriz, eraso egiteko aprobet xa-
tu zuten ingelesek; izan ere, arriskuan jarri zuten bilbotarren atea, baina 
Vidal-ek bikain defendatu zuen.

ATHLETIC CLUB ESKUALDEKO T XAPELDUNA
Kopan parte hart zeko ateak ireki zizkion Eskualdeko t xapel-

dun titulua lortu zuen Athletic-ek.

Eskualdeko Txapelketako sailkapena honelaxe gelditu zen:

J I G B K E Puntuak
ATHLETIC 10 8 1 1 33 8 17
ARENAS 10 5 3 2 20 9 12
BARACALDO 9 4 3 2 11 21 10
ERANDIO 10 2 5 3 9 16 7
SESTAO 10 4 6 0 10 18 8
DEUSTO 9 2 7 0 7 18 4
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ATHLETIC CLUB KOPAKO T XAPELDUNA.
Athletic Club-Real Madril. José Antonio Aguirreren debuta 
Kopako t xapelketan

Final-laurdeneko lehenengo partida Madril-i 3 eta 1 irabazi 
ondoren, hiru golak Sesúmaga sartuta, bigarren partida San Mamés-en 
jokatu zen, 1923ko apirilaren 8an.

Madril jostailu hut sa izan zen Athletic-en eskuetan, eta Athle-
tic-ek gol askoz ere gehiago sart zeko aukera izan zuen. Madril-ek oso t xarto 
jokatu zuen, eta ez zuen inoiz ere garaipenean sinet si. Espiritu motelarekin 
aurkeztu zen futbol-zelaian, eta, hasiera-hasieratik, galt zea murrizteko aha-
leginean jokatu zuen, galt zen hasi orduko. Athletic-ek, aldiz, joko bikai na 
egin zuen, eta jokalari guztiek euren errendimenduaren gorengo unera irit si 
ziren. Hala eta guztiz ere, errendimendu hori hobeto aprobet xatuz gero, 
Madril-en porrota, lehen esan dugunez, San Mamés-eko gol kopururik han-
diena gaindit zetik hurbil egongo zen.

Sakea madrildarrek egin zuten, eta, minutu gut xitan, Athle-
tic-ek mendean hartu zuen egoera. Zuri-gorriek eraso egiten zuten; baina, 
batez ere, bazirudien madrildarrak hasi zirela at zerat zen.

Aterako lehenengo jaurtiketa Lacak egin zuen, Aguirrek 
buruz egindako pase batean; baina baloia goitik irten zen. Handik gut xira, 
madrildarren aurka euren area-ert zean adierazitako falta batean, Sesú-
magak arraseko jaurtiketa gogorra egin eta baloia t ximista baten moduan 
sartu zen atean; baina Lloverna epaile jaunak baliogabetu egin zuen gola, 
Larraza jokoz kanpoko egoeran zegoelakoan. Epailearen erabaki hori ez 
zen zuzena izan, Larraza ondo kokaturik bait zegoen. 

Bilbotarrek erasoan jarrait zen zuten. Gola begi bistan zegoen, 
baina Martínez atezainak geldiketa it zelak egin zituen, zenbaitetan fi ligrana 
ikusgarriak. Ondoren, korner-jaialdiaren hasiera irit si zen (guztira 16), 
eta, horrela, José Antonio Aguirrek maisutasunez jaurtitako korner 
batean, Traviesok 1 eta 0 jarri zuen markagailuan, buruz egindako 
erremate baten bitartez, partidako hamaseigarren minutuan.    

Epaileak ez zien zigorrik ezarri madrildarrek euren area ba-
rruan egindako falta bat zuei, eta, horrela, San Mamés-eko jarrait zaileei 
penalti bat baino gehiago kendu zien. Eman gabeko penalti horietariko-
ren bat ez adieraztea, gainera, lot sagarria izan zen, penalti oso nabarme-
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na izan bait zen. Hona hemen La Gaceta del Norte egunkariko José María 
Mateos kirol-kazetariak egunkari horretan partidaren hurrengo astear-
tean idat zitako kronikan adierazitakoa:

“Athletic berriro ere erasoan ari zen. Erasoa 
eskuinetik hasi eta orokortu egin zen, eta presio handia 
sort zen zebilen. Traviesok jaurtitako baloi bat gola izateko 
bidean zihoan; baina Manzanedo luzatu egin zen behetik. 
Besoa luzatu eta, horrela, urrundu egin zuen baloia, horrek 
beso osotik irrist egin ondoren. Horrenbestez, baloia ate-
zainarengana irit si eta horrek urrundu egin zuen apur bat. 
Germán-ek hartu eta, ostera ere, aldatu egin zuen jokoa. 
Handik gut xira Lacak sarean sartu zuen baloia. Bigarren za-
tiko 17. minutuan egin zuen Athletic-ek bigarren gola.”

Aurkako taldea guztiz mendean hartuta eduki arren, ez zen 
gol gehiagorik helt zen, eta ikusleek golak nahi zituzten; ikusle horiei, berriz, 
bikain bat jarri behar zaie, madrildarrekiko izandako jarrera kontuan hartuta.

Hirugarren gola bigarren zatiko 25. minutuan irit si zen, Martí-
nez atezainak Lacak egindako jaurtiketa libre bat urrundu ondoren. Arean 
zenbait aldarat ze egon ondoren,  Larrazak boleaz enpalmatu eta baloia 
eskuairatik sartu zen.

Madril erant zuten hasi zen, geldiro-geldiro; eta, 39. minutuan, 
Bernabeuk, Félix Pérez-en pase bati esker, gola sartu zuen, baina epaileak 
baliogabetu egin zuen, Pérez jokoz kanpo zegoelako.

Partida amait zeko bost minutu baino geldit zen ez zirela, 
Athletic-ek erasoari ekin zion berriro; indart su baina lasai, eta bi minutu-
tan bi gol sartu zituen: bata berrogeita bigarren minutuan, Lacak egindako 
arraseko jaurtiketa gurut zatu batekin; bestea Traviesok sartu zuen, Sesú-
magak egindako pase aurreratu bikain bati esker. 

José Antonio Aguirrek, partida zalant zaz eta beldu-
rrez hasi ondoren, partida ona jokatu zuen. 

Bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Athletic Club: Vidal; Rousse, Acedo, Sabino, Larraza, Legarreta; 
Germán, Sesúmaga, travieso, Laca eta J. A. Agirre.
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Madril: Martínez; Escobal, Manzanedo; Calleja, Monjardín, 
Mejía; De Miguel, S. Bernabeu, Posada, F. Pérez eta Del Campo.

Real Sociedad - Athletic Club
Partida 1923ko apirilaren 22an jokatu zen Atot xan. Partida 

gogaikarria eta interesik gabea izan zen. Zuri-gorriek ez zuten arduraga-
bekeriarik izan, baina epelkeriagatik ez zuten partida irabazi. Husnako 
berdinketa jokoan lasaitasunik ez edukit zeagatik izan zen, eta, zergati 
horrexegatik, Bilbora partida galduta it zult zeko arriskua egon zen.

Bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Real-a: Eizaguirre; Arrillaga, Galdós; Portu, Olaizola, Amador; 
Juantegui, Arbide, Artola, Urbina eta Yurrita.

Athletic: Vidal; Rousse, Acedo; Sabino, Larraza, Legarreta; 
Germán Echevarría, Sesúmaga, Manuel López Llamosas ‘Travieso’, Laca 
eta J. A. Aguirre.

Athletic-ek 10 korner atera zituen, baina emait za onik gabe; 
bi penalti ere jaurti zituen, eta bietan galdu egin zuen markagailuan aurre-
tik jart zeko aukera.

Athletic-eko eta Realeko hamaikakoak batera partida hasi baino lehen. Athletic-eko jokalariak, ezkerretik 
eskuinera, honako hauek dira: Sesúmaga, Larraza, Manuel López Llamosas ‘Travieso’, Rousse, Acedo, Vidal, 
J. A. Aguirre eta Germán Echevarría. Makurtuta: Legarreta, Laca eta Sabino Bilbao. Iturria: Athletic Club.
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Kornerrak alferrekoak ziren, gero eta gehiago, eta ikusleek 
gehiago nahi zuten. Ikusleok, hain zuzen ere, ez zuten ulert zen ha-
lako jokaldi arriskut su batek zergatik ematen zuen hain emait za t xarra; 
Madril-en eta Realaren aurka Kopako azken hiru partidetan jaurtitako 
kornerrak 34 izan ziren guztira, eta horren emait za…?: gol bakarra Ma-
dril-eko taldeari.

Talde zuri-gorriaren lerroetan ez zen kohesiorik egon 
partida osoan, eta Realak ere ant zean jokatu zuen. Hala eta guztiz ere, 
partida aldekoa izan zen, Athletic-ek menderatu egin bait zuen; dena den, 
Eizaguirrek edukitako kokapen bikainari, goitik izandako nagusitasunari 
eta ukabilarekin erakut sitako segurtasunari esker, aurrelari bilbotarren 
erremateak ez ziren gol bihurtu.

Laburt zeko: ez batak eta ez besteak ez zuten futbol-
-erakustaldirik egin, eta partida gogaikarria eta gat zik nahiz interesik 
gabea jokatu zuten.

Athletic Club-Real Sociedad

Kopako fi nalerdietako bigarren partida San Mamés-en jokatu 
zen, apirilaren 29an. Partida erabakigarria zen bi taldeent zat, irabazleak 
fi nala jokatuko bait zuen, Europa-Gijón partidako irabazlearen aurka.

Athletic-erako it xaropenak ez ziren oso handiak; izan ere, 
Aguirrezabala, Rousse, Sesúmaga eta Travieso lesionatuta edo gaixorik 
zeuden, eta, gainera, Sabino ere lesionatu egin zen bezperan (tribunako 
obrak ikusten ari zela, oholt zar bat zuen artean erori eta hanka bat oholez 
bermatuta zeukan, eta ezin zuen oina mugitu).

Egoera horren eraginez, taldea berregituratu egin zen; horre-
la, Nachok Sabinoren postua hartu, Duñabeitia ezker-alboko at zelari pos-
tuan jarri eta Acedo eskuinera igaro zen.

San Mamés-ek sarrera gogoangarria izan zuen: 13.500 ikusle, 
hain zuzen ere. Garai hartan, hori errekorra zen, behint zat Penint sulako 
iparraldean.

Partida arrat saldeko bost eta erdietan jokatu zen. Bi taldeak 
irten ziren zelaira, lehenengo Athletic, ikusleen t xaloaldi it zelarekin:
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Athletic: Vidal; Acedo, Duñabeitia; Nacho, Larraza, Legarreta; 
Germán, Laca, Belauste, Carmelo eta Aguirre.

Real Sociedad: Eizaguirre; Arrillaga, Galdós; Portu, Olaizola, 
Amador; Juantegui, Rosales, Artola, Urbina eta Yurrita.

Athletic-en lehenengo gola honelaxe kontatu zuen José Mª 
Mateos-ek:

“18. minutua. Bilbotarren eraso gogora, ezke-
rretarant z deribatua. Carmelok izkin egin, aurrera jarraitu 
eta baloia behetik jaurti du, erdirant z. Belauste jokaldian 
lagunt zera joan da. Zuri-urdinak bera markat zera joan dira. 
Eizaguirrek baloia José Mariri pasatu dio. Germán abiadura 
handiz etorri eta barruan sartu da. Belaustek baloiari iga-
rot zen ut zi eta Germán-ek sarean gurut zatu du, jaurtiketa 
bikaina eginez. Eizaguirre luzatu, baina baloia sart zen ikusi 
baino ezin izan du egin. Gola” (José Mª Mateos. La Gaceta 
del Norte, 01-05-23).

Handik gut xira, Aguirrek elkarren at zeko hiru korner atera 
zituen, eta, azken bietan, Athletic markagailua handit zeko zorian egon 
zen: bigarrenean, Belaustek baloia buruz errematatu eta beherant z bidali 
zuen, atearen beste aldera; baina… Eizaguirrek, jauzi bikaina eginez, baloia 
urrunt zea lortu zuen, hori atean ez sart zeko beste, eta, serieko azkenean, 
Carmelok errematea buruz egin baina baloia langaren gainetik irten zen.

Lehenengo zatiko 44. minutuan, aurrelariek egindako beste 
eraso batean,

“…arraseko jaurtiketa gogorra egin du lurre-
tik. Eizaguirre luzatu egin da. Galdós korrika joan da. Biak 
marraren at zean daude. Carmelok beste jaurtiketa bat egin 
du lurretik. Baloia Eizaguirreren oinen artean gelditu da. 
Belaustek eta besteek erasoari ekin diote. Eizaguirrek ba-
loia atera du… Berriro ere erasoa. Epaileak, baloiak marra 
oso-osorik igaro duenez, gola adierazi du. Bigarrena da.” 
(José Mª Mateos. La Gaceta del Norte, 01-05-23).

Bigarren zatian, Realak aurreko lerroko erdira igaro zuen 
Olaizola, Amador zelai erdiko lerroko erdialdera, eta Artola ezkerreko 
erdilari postuan jarri zuen.
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Partida amaitu arteko jokaldietan partidaren norabidea 
aldat zear egon zen; baina, bat zuetan, epailearen erabakien eraginez, eta, 
beste zenbaitetan, jokalarien zehaztugabetasunaren ondorioz, markagailua 
ez zen mugitu:

5. minutua: Juanteguik kornerra atera eta Realeko jokalari ba-
tek eskuarekin jo zuen baloia. Epaileak falta adierazi; baina Olaizolak, epai-
leari kasu egin barik, baloia hartu eta azkar eta gogor jaurti zuen, eta baloia 
sarean sartu zen. Lemmel epaile katalanak Realeko jokalariari errieta egin 
eta baliogabetu egin zuen gola.

7. minutua: Belausteren jokaldi baten eraginez, defent sa 
batek penaltia egin behar izan du. Lacak jaurti du penaltia, gogor eta 
kokapen onez, baina Eizaguirrek baloia aldaratu du. Lacak aldarat zea 
aprobet xatu eta berriro ere jaurti egin du, baina Eizaguirrek segurtasun 
handiz gelditu du baloia.

29. minutua: Belaustek, Lacak aurrerant z egindako pasea 
hartu eta atean sartu du baloia, baina epaileak baliogabetu egin du gola, 
Belauste jokoz kanpo dagoelakoan.

37. minutua: Epaileak Athletic-en aurkako penaltia adierazi 
du. Olaizolak baloia oso ondo kokatuta jaurti eta Vidal-ek aldaratu egin du; 
gainera, berriro Olaizolarengana it zuli orduko, oso ondo urrundu du baloia.

Partida, azken batean, t xapelketako benetako partida izan 
zen; joko indart sua eta futbol pragmatikoa nagusitu ziren, fi ligranarik eta 
brodaturik gabeak.

Athletic-ek nagusitasuna eta prestakunt za fi siko ona erakut si zi-
tuen, azken orduko lesioen ondorioz partida desabantaila it zelez hasi arren.

Lehenengo zatia, futbol mailari zegokionez, bigarrena baino 
askoz ere ikusgarriagoa izan zen; lehenengo zati horretan Athletic-ek 
bere jokoa ezarri zuen, eta bigarrenean, berriz, bilbotarrak mesfi datiago 
ibili ziren.

Kopako fi nala: Athletic Club-Bart zelonako Europa
Real Madril eta Real Sociedad kanporatu ondoren, Athletic-ek 

Bart zelonako Europaren aurka jokatu zuen fi nala, eta bat eta hut s irabazi 
zuen, ‘Travieso’-k sartutako golari esker.
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ATHLETIC CLUB-EN ZILARREZKO EZTEIAK.
Egitaraua

Kopako Txapelketako fi naletik hilabete baino gut xit xoago 
igaro ondoren, Athletic Club-ek zilarrezko ezteiak ospatu zituen (23-06-
10), eta egitarau zabala eta anit za antolatu zuen:

1. Zort zi eta erdietan, 
Galdakaoko Bandaren (Alde Zaharre-
tik) eta Portugaleteko Bandaren (Za-
balgunetik) kalejira.

2. Hamar eta erdietan, 
kanpainako meza. Resurrección Ma-
ría de Azkuek eman zuen, eta mezan 
Bilboko Abesbat zak kantatu zuen. 
Gero, bedeinkapena egin eta bandera 
eman zen.

3. Hamaiketan atletismo-
lehiaketa; Kataluniako, Gaztelako, Gi-
puzkoako eta Bizkaiko atletismo-fede-
razioek hartu zuten parte.

Las Cort s (Bart zelona). 1923ko maiat zaren 13a. Athletic-ek 1 – Europak 0. 1923an Futboleko Espainiako 
Kopa irabazi zuen Athletic-en hamaikakoa. Ezkerretik eskuinera: Larraza, Carmelo Goyenechea, Germán 
Echevarría, Vidal, Aguirrezabala (‘Txirri’ I), Sabino Bilbao, Legarreta, Acedo, Sesúmaga, Duñabeitia eta 
Manuel López Llamosas (‘Travieso’). Iturria: Athletic Club.

Athletic-ek 1923an lorturiko Futboleko 
Espainiako Koparen erreplika.
Iturria: Athletic Club.
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4. Lau eta erdietan, jaialdi handia Bilboko Udal Bandaren 
lankidet zarekin: Gipuzkoako eta Bizkaiko ‘palankari’ t xapeldunek egin-
dako erakustaldia, 1.000 metroko errelebo-lasterketa (4x250), luzera-
jauzia, altuera-jauzia, pertika-jauzia, disko-jau rtiketa, barra-jaurtiketa 
(Gipuzkoako eta Bizkaiko t xapeldunak) eta, azkenik, 1.500 metroko las-
terketa.

5. Seiak laurden gut xiagotan, Athletic-en eta Espainiako 
fut boleko talde nagusietako jokalarien sele kzio baten arteko partida.

6. Bederat zietan, oturunt za Coliseo Albian.

Athletic Club-Konbinatu nazionala
Athletic-en omenaldiko partida jokatu zuten bi taldeen ha-

maikakoak honako hauek izan ziren:

Athletic Club: Vidal, Rousse, Acedo, Sabino, Larraza, Lega-
rreta, Germán Echevarría, Sesúmaga, ‘Travieso’, Carmelo Goyenechea, 
Aguirrezabala

Konbinatu nazionala: Zamora (Bart zelonako Espanyol), Va-
llana (Arenas), Arrate (Real Sociedad), Gamborena (Real Unión), Pelayo 
(Europa), Balbino (Vigoko Fortuna), Samitier (Bart zelona), Ramón Gonzá-
lez (Vigoko Sporting), Moncho Triana (Madril-eko Athletic Club), Bernabeu 
(Madril), Argüelles (Gijón-eko Sporting).

Azken orduan, Pagazaren (Torrelavegako Gimnástica) or-
dez Moncho Triana irten zen; izan ere, Pagaza ezin izan zen Bilbora joan, 
emazteak haurra eduki bait zuen igandeko goizaldean.

Partida bi eta bat irabazi zuen Athletic-ek, ‘Travieso’-k eta 
Sesúmagak sartutako golekin.

‘Pit xit xi’-ren oroit zapena
Ez dut denboraldi hau amaitut zat jo nahi José María Ma-

teos-ek ‘Pit xit xi’-ren oroit zapenez idat zitako lerro bikainak adierazi gabe; 
halaber, Villalongako kondearen (Athletic-eko lehendakaria) hit zaldia ere 
adierazi nahi dut, hain zuzen ere, kondeak talde zuri-gorriaren zilarrezko 
ezteitan bedeinkapena eta bandera ematean egindako hit zaldia.

“Eta musiken zarataren, zelaiaren ikusgarrita-
sunaren, atleten eta futbolarien trebetasunen eta zient zien, 
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hit zaldien elokuent zien, kantuen alaitasunen eta garaipe-
naren oihuen artean, loriaz beteriko irudi bat nabarmendu 
zen, betiko joan zit zaiguna, Athletic-en gizakundea den iru-
dia, futbolean egon den irudirik handiena: Pit xit xi handia.

Jokalari handia, ikusleak zenbat eta haserreago 
egon eta, segundo batean, pozez zorat zen jart zeko gaita-
suna zuena, denok hondament zat hart zen genuena garaipen 
azkar bihurt zen zuen jokalari adiment sua, haurraren bihot za 
gizonaren gorput zean sartuta zuena, Pit xit xi handiaren es-
piritua bertan zegoen. Pit xit xi gizajoa! A zer egun pozgarria 
izango zen berarent zat igandekoa, gorput za eta arima gure 
artean izan bazituen!

Bai, bere oroit zapena beti zegoen geure artean.

Gaurko gazteok, historia indart suko Kluba lega-
tuan hartu duzuen gazteok.

Saminaren aldapa berarekin igo genuenok 
(ez dakizue ondo aldapa horrek zenbat at sekabe izan 
zituen) hauxe esan nahi dizuegu: jarraitu haren bide lo-
riat sua, imitatu jokalari handiaren eredua; horren gorput z 
osoko argazkia, bera ere ‘gorput z osokoa!’ bait zen, Klube-
ko lokaletan dago, beti zuen oroit zapenean egon dadin; 
errepikatu hain bilbotarra den esaldi hura, hiribilduko bes-
te epopeia batean idat zi zena: ‘Ez egin negar beragatik, 
imitatu berak egindakoa!’.” (José María Mateos, La Gaceta 
del Norte [23-06-12]).

––––––

“Berton bildutako guztiok dugun ideia nagusia, 
halako egint zei handitasuna ematen dien ideia, hit z gut xitan  
interpretatu nahi dut. Jai honi bizit za ematen dion espiritua 
gogoratu nahi dut; familia arteko jaia da, joan direnekiko 
oroit zapenen eta bizikidet zen jaia; orainaren oparotasunare-
kiko poza eta at segina adierazteko jaia. Athletic Club-en jaia 
da, hogeita bost urte bete baititu.
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Ez ditugu arrakastak ospat zen, familia honetako 
kide bakoit zak egunez egun eta urtez urte helburu komuna 
lort zeko egin dituen ahalegin iraunkorrak baizik. Askok eza-
gut zen ez dituzten sakrifi zioak, diziplina, adiskidetasuna eta 
denon gogoa: indar horiexek mantendu dute Athletic zutik, 
bizi izandako hamaikat xo gorabeheren gainetik.

Hasiera-hasieratik, euren merezimenduengatik 
eta iraunkortasunagatik denon ekint za Athletic-en bizit zaren 
erdigune honetara erakarri duten pert sonak sortu dira. Juan 
Astorquia, kapitainen eredua, taldearen barruan kidea izanik 
Klubaren maisu gidaria eta Athletic-en benetako sustat zailea 
izandakoa. Rafael Moreno: Athletic-en alde erakut sitako go-
goa Bilbo osoak merezimendua eman eta idolo bihurtu du. 
Gure José María Belauste handia, horrek ere, iraunkortasun 
eta gogo berarekin, hamabost urtez defendatu baititu gure 
koloreak; eta beste zuzendari, kide eta jokalari asko, euren 
energia osoa Athletic-en zerbit zuan jarri zutenak. Horiek 
guztiek ez dute ordezkat zen espiritu adoret su hau (Athletic-
-en arima) sort zeko eta mantent zeko gauza den indibidual-
tasuna: espiritu horrexen distirak edo emait zak dira.

Gure klubaren garaikideak diren klub guz-
tiek futbolari eta bereizitasun it zelen sort zailea den inguru 
honetarako erakarpen it zela izan dute, eta hort xe dituzue, 
hur koen arteko bilera honetan parte hart zen; bilera honetan, 
gainera, geure lanean urrunetik lagunt zearekin nahikoa ez 
izanik, gure Klubaren handitasuna (bandera honek adieraz-
ten duena) oment zera gaur hona etorri direnak ere badaude.”
(Villalongako kondea, La Gaceta del Norte [23-06-12]).

1923-24 DENBORALDIA

BERRIAK
José Antonio Aguirrek protagonismo handiagoa izan zuen 

denboraldi honetan; burua Ricardo de Irezábal Goti izan zen. Jokatu zituen 
partida ofi zialetan (bata Eskualdeko Txapelketan eta bestea Kopan) bere 
ohiko postua izan zuen (ezker-barnekoa), eta elastikoan 10. zenbakiarekin 
jokatu zuen, Carmelo Goyenechea handia ordezkatuz. Lagunarteko par-
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tidei dagokienez, Mr. Pentland-ek aurreko lerroko beste postu bat zuetan 
probatu zuen: eskuin-hegalekoa, ezker-barnekoa eta erdiko aurrelaria.

Alonsok eta Larracoecheak egin zuten debuta.

SESTAO SPORT-ATHLETIC CLUB. LAGUNARTEKOA.
LAS LLANAS-EN INAUGURAZIOA

Lehenengo taldeare-
kin jokaturiko lagunarteko lehenen-
go partida 1923ko irailaren 9an jo-
katu zuen: Sestao Sport eta Athletic 
Club. Partida Las Llanas futbol-zelaia 
inaugurat zeko jokatu zen; Sestao-
ren futbol-zelai berria, hain zuzen 
ere, horien jabe izandako Daniel 
Buerba jaunak dohainik lagatako 
lur bat zuetan eraikita zegoen. Zelai 
berriaren eta Klubaren banderaren 
bedeinkapena goizean egin zen, 
Sestaoko klubaren babesleak gau-
zaturiko egint za arrandit su batean. 

Taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Sestao: Vicuña, Tamayo, 
Claudio, Ortiz de Zárate, Cortadi, Salo-
ña, Zuloaga, Arana, Albisu, Hierro eta 
Sesúmaga.

Athletic: Vidal; Rousse, 
Hurtado; Sabino, Larraza, Legarreta; 
José Antonio Aguirre, Laca, ‘Travie-
so’, Larracoechea, G. Aguirre.

Epailea Coterillo jauna 
izan zen, eta ohorezko sakea Barturen 
jaunak egin zuen, Sestaoko alkateak.

Partida erraza izan zen 
Athletic-ent zat, eta hiru eta bat iraba-
zi zuen. Hona hemen hiru golak nola 
sartu ziren:

La Gaceta del Norte, 23-09-10.

Club Deportivo Sestao-ko lehendakaria. 
Basaldúaren karikatura.
La Tarde, 23-09-10.
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Lehenengoa: Baloia Ses-
taoren eremuan egonik, Larracoecheak 
hartu, aurrera jarraitu eta, ia kornerreko 
lerrotik bertatik, erdiratu egin zuen. ‘Tra-
vieso’-k, markaketa estuarekin, jauzi egin 
baina baloia bere buru gainetik igaro zen. 
Laca, jokaldiari hurbiletik jarraituta, erre-
matat zen saiatu zen, eta bere jaurtiketa 
desbideraturik irten zen; baina baloia G. 
Aguirreren (Begoñakoa) oinetara heldu 
zen, eta horrek jaurtiketa azkarra, laburra 
eta zehat za egin zuen. Vicuñak baloia es-
kuekin ukitu baina ezin izan zuen eragotzi 
hori atean sart zea.     

Handik gut xira, Sestaok ber-
dint zea lortu zuen, Hierrok hasitako jokaldi 
batean; izan ere, ihes egin, baloia bilbota-
rren areara erdiratu eta Aranak gogor erre-
matatu zuen ateran t z (Vidal-en luzat zea 
alferrekoa izan zen).

Bigarrena: Bigarren zatian, José Antonio Aguirrek korner 
bikaina atera zuen. ‘Travieso’-k jauzi egin eta, buruz, sarera bidali 
zuen baloia. 

Hirugarrena: Athletic-en eraso handi batean, epaileak penaltia 
adierazi zuen, Sestaoko Tamayo at zelariak eskuarekin gelditu bait zuen ‘Tra-
vieso’-ren jaurtiketa oso gogorra. Penaltia Larrazak jaurti eta gola sartu zuen.

José Antonio Aguirrek (oraingoan kanpoaldeko eskuineko 
postuan jokatuz) partida ona jokatu zuen. Athletic-en bigarren gola ‘Tra-
vieso’-ren buruan jart zeaz gain, pase asko egin zituen kornerreko lerrotik, 
eta, behin, Sabinok baloia pasatuta, jaurtiketa oso gogorra egin zuen atera, 
kornerra eraginez.

MIGUEL PRIMO DE RIVERAREN (LAUGARREN ESKUALDE 
MILITARREKO KAPITAIN JENERALA) ESTATU KOLPEA

Partida hau jokatu eta egun bat zuk geroago, garrant zi 
politiko it zeleko gauza bat gertatu zen Espainian: 1923ko irailaren 

Cortadi, Sestao futbol taldeko 
kapitaina; gero, Athletic-eko 
jokalaria izan zen.
Basaldúaren karikatura.
La Tarde, 23-09-10.
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14an, El Noticiero Bilbaíno egunkariak laugarren Eskualde Militarreko 
Miguel Primo de Rivera kapitain jeneralak emandako estatu-kolpearen 
berri eman zuen; gainera, kolpea arrakastat sua zela eta mugimendu 
militarraren helburu bakarra hauxe zela esan zuen: “nazioa berreraikit zea 
eta oraingo anarkia-egoerari amaiera ematea”.

Hala eta guztiz ere, albiste hori bat zuent zat oso kezkagarria 
izan arren, denek berresten zuten Bilboko kaleetan eta, oro har, Bizkaiko 
herri guztietan giroa oso lasaia eta it xarote-jarrerakoa zela.

Abert zaleek nabaritu zuten, beste inork baino lehenago, zerbait 
aldat zen ari zela. Hilaren 18an, gobernu berriak separatismoaren aurkako 
dekretua onet si zuen, eta, bertan, mezu hau ematen zen, argi eta garbi:

 
“Aberriaren segurtasuna eta batasuna bera 

desegitearen, indarra kent zearen eta bere kont zeptua 
murriztearen aldeko guztien gainetik dago.”

Debekatu egin ziren Aberriaren aurkako mugimenduek 
erabilt zeko moduko bandera guztiak, eta eskualdeetako hizkunt zen eta 
dialektoen erabilera egint za kulturaletarako murriztu zen. Diktaduraren 
planteamendu berri horren lehenengo ondorioa Aberri egunkaria ixtea 
eta bertako Manuel Eguillor zuzendaria at xilot zea izan zen. Panorama 
ikusita, abert zaleek aldatu egin zuten euren estrategia. Politika alde ba-
tera ut zi behar zutenez, jaien inguruko egitura eta sare folkloriko zabala 
sortu zuten, esperimentu irault zaile militar horren urte guztietan bizirik 
mantendu ahal izateko.

Mendigoizaleak eta Emakume Abert zaleen Bat za taldeen an-
tolaketa, musikaldiak eta dant zaldiak eta hizkunt za goresteko gainerako os-
pakizunak erresistent zia-metodo zorrot zak izan ziren, eta abert zaletasunak 
bere eragin ideologikoa modu oso sotilean iraunarazteko erabili zituen.

Baina … goazen berriro gure gai nagusira.

OSASUNA-ATHLETIC CLUB (MISTOA). LAGUNARTEKOA
1923ko azaroaren 4an, Osasuna talde nafarra San Mamés - era 

heldu zen. Partida arrat saldean jokatu zen, epailea Fausto Martín izan zen 
eta, partidan, Ispizua atezain zurigorriak egin zuen debuta (Boluetako C 
serieko Ariñ Beti taldetik irit sitako atezaina); atezainak partida oso ona jo-
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katu zuen. Taldeen hamaikakoak honako 
hauek izan ziren:

Athletic (mistoa): Ispizua; 
Rousse, Onaindía; Sabino, Duñabeitia, 
Legarreta; Germán Echevarría, Eléxpuru, 
José Antonio Aguirre, Carmelo Goye-
nechea, Alonso.

Osasuna: Areta, Zozaya, 
Pepe Hundain, Ángel Abascal, Goñi, 
Lusarrela, Mendívil, Burgaleta, Urquizu 
(Deusto taldeko jokalari ohia), Gurucharri 
eta Muguiro.

Osasunak partida hasi eta 
gut xira sartu zuen lehenengo gola, Urquizu-
ren ‘iruzur’ trebe bat zuen bidez, alde batetik 
sarearen goiko aldean sartu bait zuen baloia.

Talde bakoit zak korner bat atera ondoren, Germán Echeva-
rríak baloia erdiratu eta José Antonio Aguirre ezin izan zen heldu, baina 
Carmelo Goyenecheak errematatu eta partida berdint zea lortu zuen.

Germán Echevarriak maisutasun handiz ateratako bi korne-
rren ostean, epaileak Athletic-en aldeko penaltia adierazi zuen, baina Car-
melo Goyenecheak hut s egin zuen.

Lehenengo zatia amaitu baino apur bat lehenago, 
Duñabeitiak pasea aurrerant z egin, Aguirrek baloia hartu eta, 
albo batetik jaurtiketa gogorra eginez, bigarren gola sartu zuen.

Bigarren zatian, Osasunak partida berdint zea lortu zuen, Gu-
rucharrik sarturiko golari esker. Athletic-ek erasoan jarrait zen zuen, eta, 
egindako presioaren ondorioz, Eléxpuruk hirugarren gola sartu zuen, urru-
netik egindako jaurtiketa baxu eta gogor baten bidez. Apur bat geroago, 
Carmelo Goyenecheak arrat saldeko laugarren eta bosgarren golak sartu 
zituen. Osasuna ez zen kikildu, eta, ezkerretik egindako eraso batean, Gu-
rucharrik arraseko jaurtiketa egin zuen. Ispizua luzatu eta aldaratu egin 
zuen baloia. Urquizuk baloia hartu eta, trebetasun handiz gurut zatuta, 
Osasunaren hirugarren gola lortu zuen (partidako azken gola).

Urquizu, Osasunako erdiko aurrelaria.  
Basaldúaren karikatura.
La Tarde, 23-11-05.
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Behin betiko emait za 5-3 izango zela zirudienean, Carmelo Go-
yenecheak beste gol bat sartu zuen, Germán Echevarríak baloia pasatu on-
doren egindako jaurtiketa ikaragarri batean; baina epaileak, ondo kokatuta, 
baliogabetu egin zuen gola, Carmelo Goyenechea jokoz kanpo zegoelako.

ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-VICTORIA PILSEN. LAGUNARTEKOA
1923ko abenduaren 26an Athletic-en ordezko taldeak (Elorza; 

Rousse, Onaindía; Cantolla, Duñabeitia, Ochandiano; Carlos Echevarría, Eléx-
puru, José Antonio Aguirre, Legarreta, G. Aguirre) Txekoslobakiako Victoria 
Pilsen taldearen aurka jokatu zuen. Athletic-ek hiru eta hut s irabazi zuen. 
José Antonio Aguirre erdiko aurrelari postuan jokatu eta bi gol sartu zituen.

ATHLETIC CLUB-VIENAKO RAPID. LAGUNARTEKOA
1924ko Errege egunean Vienako Rapid taldeak ‘katedralean’ 

jokatu zuen. Arrat salde bikaina izan zen, baina ez zen oso sarrera handi-
rik egon. Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; Duñabeitia, Ace-
do; Sabino, José Mª Belauste, Legarreta; Carlos Echevarría, José Antonio 
Aguirre, ‘Travieso’, Carmelo Goyenechea, G. Aguirre (Begoñakoa).

Lehenengo zatian lehia handia egon zen. Athletic sarritan na-
gusi zen, eta austriarrek eraso arriskut suak egin zituzten, hain zuzen ere, 
Athletic nagusit zen ari zelako: at zelariak oso aurreratuta zeuden, eta, jaki-
na, austriarren erasoak arrisku handikoak ziren. Eraso horietariko batean 
austriarren lehenengo gola irit si zen, asko landutako jokaldi baten ostean. 
Lehenengo zatia amaitu baino lehen, Rapid-eko jokalariek beste gol bat 
sartu zuten, penalti-jaurtiketa batean. 

Bigarren zatian gauzak aldatu egin ziren. Athletic-en nagusi-
tasuna erabatekoa izan zen. Bilbotarrek zazpi gol sartu zituzten, eta hori 
gehiago sartu nahi izan ez zutelako eta austriarrek zuri-gorriak jokoz kanpo 
uzteko eta atera edo at zerant z egindako pase labur paraleloak eginez den-
bora galt zeko trebetasun handia izan zutelako. 

Golak honelaxe sartu ziren:

Lehenengoa: Buruz egindako errematea izan zen, eta pa-
zient zia eta trebetasun handia jarri zuen agerian. Atezainak ateko lerroan 
bertan jaso zuen Carlos Echevarríaren erdiraketa. Baloia gorant z jaurti 
zuen ukabilarekin. Carmelo Goyenecheak lasai-lasai it xaron zuen, baloia 
erori arte, eta, hurbilt zen ari zenean, jauzi egin zuen. Atezainak ere jauzi 

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   57Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   57 8/3/10   10:01:438/3/10   10:01:43



58

I I .  KAP ITULUA.  JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  ETA ATHLETIC CLUB-EKO EGONALDIA

egin zuen, baina, besoa luzatu arren, Carmelo Goyenechearen burua lehe-
nago heldu zen eta atean sartu zuen baloia.

Bigarrena: G. Aguirrek erdirat ze bikaina egin, ‘Travieso’-k ba-
loia hartu, ausardiaz aurreratu, at zelari bat at zean ut zi eta sarean sartu 
zuen baloia, atezainaren eta gola eragotzi nahi zuten bi at zelarien azpitik.

Hirugarrena: Carlos Echevarríak areara egindako pase ikusga-
rria. At zelari batek, buruz, aterant z urrundu zuen baloia; horrela, atezai na 
kokapen barik gelditu eta ‘Travieso’-k erraz errematatu zuen buruz.

Laugarrena: G. Aguirrek egindako erdiraketa leuna. ‘Travie-
so’-k jauzi egin eta ia eskuetatik kendu zion baloia atezainari; horrela, 
buruz, sarean sartu zuen.

Bosgarrena: ‘Travieso’ azkar sartu zen arean, bult zada asko 
eman zizkioten arren. Horrela, baloia atean sartu zuen, baina epaileak ez 
zuen abantaila-legea aplikatu; hau da, gola baliorik gabe ut zi eta penaltia 
adierazi zuen. G. Aguirrek jaurti eta gola sartu zuen. 

Seigarrena: Belaustek falta atera. Carmelo Goyenecheak ba-
loia hartu, jaurti eta atezainak aldaratu egin zuen. Carmelo Goyenecheak 
berriro hartu eta, atezainak aurpegia eskuekin estalt zen zuen bitartean, 
baloia atean sartu zen.

Zazpigarrena: ‘Travieso’-k pase bat hartu. Aurreratu eta 
bakar-bakarrik gelditu zen atearen aurrean. Zer gertatu zen?: beste gol 
bat sartu zuen.

SESTAO SPORT-ATHLETIC CLUB. ESKUALDEKO T XAPELKETA
1924ko mart xoaren 2an (igandea), José Antonio Aguirrek bere 

lehenengo partida jokatu zuen, denboraldi horretako Eskualdeko Txapelke-
tan. Bi partida baino ez ziren geldit zen t xapelketa amait zeko, eta Athletic 
lehenengo postuan zegoen, 14 punturekin; gero, Arenas zegoen, 13 punture-
kin, baina partida bat gut xiago jokatuta. Beraz, titulua lort zeko aukera zuen.

Urte horretan Athletic-ek eta Sestaok (23-11-25) jokatu zuten 
t xapelketako lehenengo partidaren emait za hamabi eta hut s izan zen (Lacak 
5 gol, Carmelo Goyenecheak 4, ‘Travieso’-k 2 eta debuta egin zuen Alo nsok 
1); zeresan handia eman zuen eta halako hondamena jasan zutenak guztiz 
minduta gelditu ziren; horren ondorioz, lauko t xiki hauxe sortu zen:
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Ai, Athletic! Ai, Athletic!,
ez zara, ez, garaiezina,
eta Las Llanas-en ikusiko duzu 
zer den mendekuaren mina.

Heldu zen partidaren eguna, eta jokalari zuri-gorriak Sestao-
ren aurka lehiatu ziren, Las Llanas futbol-zelai berrian. Mendekua ez zen 
lauko t xikian iragarritakoa bezain izugarria, baina emait za garaipena izan 
zen talde zuri-berdearent zat.

Zuri-gorriak, alde batetik, ez zeuden oso triste, eurent zat t xarra-
goak ziren baldint zetan lorturiko berdinketarekin. Izan ere, oraindik ere emait za 
t xarragoa lort zearen beldur ziren. Lorturiko puntua nahikoa zen, eta kito.

Partida horri buruz, J. Miquelarenak kronika hauxe idat zi zuen 
La Tarde egunkariko mart xoaren 3ko edizioan:

“Haizea egoeraren jabea izan zen at zo. Le he-
nengo zatian Sestaoren alde jo zuen, eta, horrela, talde 

Las Llanas. 1924ko mart xoaren 2a. Sestaok 0 – Athletic-ek 0. Athletic-en erasoko jokaldia. Cantolla 
aterako jaurtiketa egiteko prest, eta ‘Txirri I’, lurrean, Sestaoren atera begira. Argazki honetan ikusten 
denez, ‘Txirri I’ eta José Antonio Aguirre oso ant zekoak ziren fi sikoki, eta, garaiko prent sari esker 
ez balit z (La Tarde egunkariaren mart xoaren 3ko edizioan argitaraturiko argazkia) argazki-oin hau 
erratuta egongo lit zateke. Argazkia Espiga. Iturria: Athletic Club.
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horrek ia guztiz menderatu zuen aurkako taldea. Vidal-en 
ateak etengabeko erasoak jasan zituen. Korner asko egon 
ziren, erraz eragiteko modukoak, baina gol bihurt zeko zai-
lak. Athletic-eko jokalariak defent san oinarritu ziren, eta 
erasoren bat ere egin zuten. Larraza sasoi betean agertu 
zit zaigun, bere lerroko gainerako jokalariak bezala.

Hala eta guztiz ere, eraso guztiak ezin ziren 
eut si, eta baloia (Athletic-eko erdiko lerroaren gainetik 
ai rez igarota) Sestaoko erasot zaileen oinetan geldit zen zen 
berriro… Ezinezkoa zen haizetearen ekint zari aurre egitea. 
Egoera aint zat hartuta, komenigarriena defent sa it xia 
antolat zea zen, bigarren zatian abantaila lort zeko. Horixe 
egin zuten t xapeldunek; dena den, Sestaok egindako eraso 
urrietariko batean, Cantollak bi jaurtiketa on egin zituen, 
Vicuñak bikain gelditu zituenak. Jokaldi horixe izan zen, 
merezimendu erlatibokoa izanik ere, partidako laurogeita 
hamar minutu aeronautikoetan ikusi genuen gauza 
bakarra.

Lehenengo zatia husna amaitu ondoren, 
bigarrena hasi zen. Bertan ez zen balentria handirik ikusi. 
Athletic nagusitu zen, hau da, haizea; eta Vicuñak gelditu 
errazak egin zituen, bere atera egiten ziren jaurtiketak arrisku 
gabeak izan zirelako. Motelak izan ziren, geldoak, etab.

Jakina, Sestaoren aurkako kornerrak atera zi-
ren, lehenengo zatian Athletic-en aurkakoak atera ziren 
bezala. Desberdintasun bakarra egon zen: Athletic-eko kor-
nerrak ‘Travieso’-k bikain aterat zea, lesionatuta egon arren 
(maila handiko jokalaria zela erakut si zuen), eta Sestaoren 
kornerrak taldeko hegaletako aurrelariek… it sasadarrera 
jaurtit zea.

Eta, istilu bat zuen ostean, amaitu egin zen parti-
da, Vicuñaren eta Vidal-en atean baloi bat bera ere sartu barik.

Istiluak epailearen jarduketaren ondoriozkoak 
izan ziren. Pablo Sarachok, zalant zarik gabeko borondatea eta 
zint zotasuna eduki arren, ez dauka energia nahikorik (onegia 
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baita) garbitasun urriko jokoa mozteko. ‘Zikinkeriak’ daude-
nean, gogor zigortu behar dira, jokalariak ez harrot zeko eta 
zikinkeria gehiagorik ez egiteko. At zo, Sarachok hiru jokalari 
kanporatu zituen: Athletic-eko bat, Larraza, eta Sestaoko bi, 
Arana eta Gumb, Larrazari eta Acedori eraso egite agatik. Hori 
ikusita, badirudi epailea kement su ibili zela, baina ez. Hilon-
doko kemena izan zen, nolabait esateko; indarkeria orokortu 
ondoren agertu zen epailearen kemena.”

Bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Sestao: Vicuña; Tamayo, Uribe; Ortiz de Zárate, Cortadi, 
Saloña; Zuloaga, Arana, Gumb, Barturen, Reñones.

Athletic: Vidal; Rousse, Acedo; Sabino, Larraza, Legarreta; 
Cantolla, Laca, ‘Travieso’, José Antonio Aguirre, Aguirezabala (‘Txirri’ I).

‘Travieso’ hasieran lesionatu zen. Ezusteko horren ondorioz, 
‘Travieso’-k eskuin-hegalekoaren postuan jokatu zuen, eta Cantollak, be-
rriz, erdiko aurrelariaren postuan. Athletic-ek, beraz, hamar jokalarirekin 
jokatu zuen lehenengo zatia, ‘Travieso’-ren lana guztiz negatiboa izan 
bait zen. Bigarren zatian, eta Larraza eta Gumb batera kanporat zearen 
eraginez, Athletic bederat zi jokalarirekin gelditu zen, eta Sestao hamarre-
kin; baina, apur bat geroago, Sestao t xapeldunen jokalari kopuru berare-
kin gelditu zen, Arana kanporatu zutelako.

Athletic-ek nahikoa eta sobera zuen berdinketarekin, es-
kualdeko t xapelduna izateko. Beste partida bat jokatu behar zuen Deus-
torekin San Mamés-en, baina horren emait zak ezin zuen inola ere sailka-
pena aldatu.

J I G B K E Puntuak

ATHLETIC 9 7 1 1 30 6 15
ARENAS 10 6 2 2 30 11 14

BARACALDO 10 2 4 4 14 21 8

ERANDIO 9 3 4 2 8 17 8

SESTAO 9 3 4 2 14 27 8

DEUSTO 9 1 7 1 9 23 3
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ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL UNIÓN. LAGUNARTEKOA
Mart xoaren 4an Irun-eko Real Unión taldeak it zuli egin zuen 

Athletic-ek ot sailaren 17an Amutera egindako bisitaldia; lehenengo partida 
horretan, Athletic-ek bat eta hut s galdu zuen, eta, beraz, bigarren partida-
ren interesa askoz ere handiagoa zen.

Athletic-ek ezin izan zuen bere hamaikakorik onenarekin 
jokatu, inondik inora ere ez. ‘Txirri’, Laca eta Acedo Bart zelonarako bi-
dean ziren, bertatik Milan-era joateko, eta, horrela, hilaren 9an Espainiako 
selekzioak Italiaren aurka jokatuko zuen partidan parte hart zeko (Rousse 
geroago joan zen); ‘Travieso’ eta Vidal lesionaturik zeuden, eta Germán 
Echevarría gaixorik zegoen. 

Bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Athletic: Amann; Rousse, Duñabeitia; Sabino, Larraza, Lega-
rreta; Cantolla, José Antonio Aguirre, Larracoechea, Carmelo Goyene-
chea eta G. Aguirre.

Irun-eko Real Unión: Emery; Carrasco, Bergés; Anatol, René, 
Camio; Echeveste, Matías, Vázquez, Azurza, Acosta.

Epailea Irun-eko Usín izan zen.

San Mamés. 1924ko mart xoaren 4a (José Antonio Aguirreren urtebetet zea). Athletic-ek 4 – Irun-eko Real 
Unión-ek 1. Irun-eko Real Unión futbol taldearen hamaikakoa. Iturria: Athletic Club.
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Partidaren hasieran emaitza nahiko zalantzazkoa zen. Lehia 
berdinduta zegoen, Athletic-en aldeko joerarekin, baina Irun zelaian nagu-
sitzen ari zen. Partidak aurrera egin ahala, Athletic-ek ez irabazteko aukera 
gero eta argiagoa zen. 

Athletic-en at zelariak bikain jokat zen ari ziren, baina bost 
aurrelariek ezin zuten asmatu.

Aldiz, irundarrek bikain konbinat zen zuten baloia, eta, joko 
horretan, aurrelariek eta erdilariek hart zen zuten parte. Hala eta guztiz ere, 
eraso konbinatu horietan ezin ziren Amann atezainaren atera hurbildu, 
zuri-gorrien at zelariak bikain kokatuta zeudelako eta segurtasun handiz 
jokat zen ari zirelako.

Epaileak ez zituen adierazi 
Irun-en aurkako bi penalti eta Athletic-en 
au rkako beste bat. 

Lehenengo zatia amait zear ze-
goenean, Athletic-ek bi gol sartu zituen:

1-0: Baloia eskuineko hegalean 
zegoen, arearen parean. Cantollak erdira-
tu, Carmelo Goyenecheak baloia buruz jo 
eta atera bidali zuen. Emery irten egin zen, 
baina baloiak ihes egin zion; Carmelo Goye-
necheak berriro hartu eta astiro-astiro sartu 
zuen atean.

2-0: Larracoecheak goitik 
irit sitako baloia hartu eta bi at zelarien ar-
tean irten zen; Bergés-ek gut xigatik ez zuen 
harrapatu. Larracoecheak, abiadura handiz, 
hanka sartu eta jaurtiketa geldiezina ezin 
zuen behetik. 

Athletic-ek nagusitasuneko eta 
erasoko joko bikaina garat zen jarraitu zuen, 
eta lehenengo zatia horrelaxe amaitu zen.

René Petit.
César Estefaníaren karikatura. 
La Gaceta del Norte, 24-03-04.
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Lehenengo zatian Larrazak jokatu zuen ondoen; sasoi be-
tean ibili zen eta ia guztiz indargabetu zuen René handiaren lana. Biga-
rren zatian, Carmelo Goyenecheak ere bikain jokatu zuen.

Partidako bigarren zatian, bilbotarrek beste bi gol sartu zi-
tuzten, eta Irun-ek gol bat.

Hirugarren gola José Antonio Aguirreren jaurtike-
ta bikain eta ezusteko baten ostean irit si zen, jaurtiketa hori 
Emeryk kornerrera aldaratu ondoren.

Geroxeago, erasoko jokaldi batean, Athletic-en aldeko kor-
nerra eragin zen. G. Aguirrek atera zuen, apur bat irekita. Baloia Larrazak 
hartu zuen. Burukada batek it zuli egin zion. Larrazak baloia berriro har-
tu, apur bat okertu eta, albo batetik, baloia loratu eta sarean sartu zen 
gurut zatuta, t ximista baten moduan. Gol bikaina izan zen, eta ikusleek 
t xaloaldi it zela jo zuten.

Eta hiru eta hut s galt zen joanda, irundarrek, kornerra atera 
ondoren, ohorezko gola lortu zuten. Ikusleek protesta egin zuten gola-
rengatik. Zergatik? Hona hemen La Gaceta del Norte egunkariko José Mª 
Mateos kirol-kronikariak emandako azalpena:  

“Echevesteren kornerra; gauza bit xia gertatu 
zen. Kontua ez da epailea neutrala izatea, baina jokoa ulert ze-
ko modu nahiko berezia dauka. Jakina, Irun-eko jokalariek 
fi nal-laurdenetarako ondo ulertu beharko dute beste ezein 
epailek ez diela ut ziko baloia lerrotik horrela aterat zen. Tira, 
horixe uste dugu guk, behint zat. Eta seguru jakin dezakete 
bizit za osoan ez dutela at zokoa bezalako beste golik sartuko. 
Izan ere, korner batean baloia zuzen-zuzen sart zen bada, go-
lak ez du balio. Eta horixe izan zen at zoko kasua. Nire lekutik, 
eta epailea gut xienez leku horrexetan egon be harko zen 
(kornerrak ondo ikusteko), argi ikusi zen baloia zuzen-zuzen 
sartu zela. Sabino gol-lerroaren gainean zegoen, gorput zaren 
zati handia atean sartuta. Baloiak harago egin zuen botea, 
eta barrutik kanporako norabidea hartu zuen, eta orduant xe 
ukitu zuen Sabino. Baloia ate barruan zegoen erabat, inork 
ukitu gabe. Baina epaileak, lasai-lasai, gola eman zuen. Gol 
hori ez zen gola izan.”
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Amait zeko, azken gola Larracoecheak sartu zuen. Carme-
lo Goyenecheak, bere driblin bereziarekin, eta, jakina, lerro zuzenean 
desbideratuz, jaurtiketa gurut zatua egin zuen. Jaurtiketa gogorra izan 
zen, goialdera egindakoa. Emery irten egin zen, eta baloia sart zea erago-
tzi zuen. Baloia geldiro-geldiro it zuli zuen. Larracoechea bi at zelarien ar-
tean jarri zen, eta baloia eskuratu zuen. Prestatu eta behetik jaurti zuen. 
Emery luzatu, ahalegina egin, baloia ukitu, ia heldu egin zuen; baina balo-
iak indarra eta efektua zituen, eta atean sartu zen.

ATHLETIC CLUB (MISTOA)-ACERO. LAGUNARTEKOA
Mart xoaren 9an (igandea) Bizkaiko bi t xapeldunek lagunar-

teko partida jokatu zuten San Mamés-en: ‘A’ serieko Athletic eta ‘B’ se-
rieko Acero. 

Athletic-ek (mistoa) lau titularrekin eta zazpi ordezkorekin jo-
katu zuen: Vidal; Careaga, Duñabeitia; Sabino, Larraza, Ochandiano, Canto-
lla, José Antonio Aguirre, Larracoechea, Carmelo Goyenechea, Alonso.

Acero taldean Quirós-ek ez zuen jokatu; baina, aldiz, Hierrok 
jokatu zuen, Sestaotik: Santos; Abaitua, Varela; Bedoya, Gojénuri, Calero; 
Labaca, San Cristóbal, Hierro, Teófi lo, Juanito.

Partida ez zen zirraragarria izan. Bilbotarrak erabat nagusitu 
ziren, eta, bestalde, interes eza egon zen. Zuri-gorriek erakustaldia baino 
ez zuten egin, aurkariek arriskurik sort zen ez zutela ikusita, partidaren 
emait zari zegokionez.

Olabeagako taldearen eraso urriak Duñabeitiak mozten zi-
tuen, sasoi it zelean bait zegoen, baita Careagak ere: nahiko ondo asmatu 
zuen, eta nahikaria eta kemena erakut si zituen.

Larrazak partida bikaina jokatu zuen. Bizkaitar erako pase 
klasikoak egin zituen hegaletara. Horretan, Belauste maisua ekarri zuen 
ikusleen oroimenera. Larrazaren lana bikaina izango zen, aurkako atera 
oso estrategikoak ez ziren lekuetatik jaurtiketa gut xiago eginez gero.

Carmelo Goyenecheak bere lerroko kideak desmarkat zeko 
ohiko jokaldia egin zuen behin eta berriro, aurkari kopuru ahalik eta han-
diena beregana erakarrita.
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Talde osoak, azken batean, partida ona jokatu zuen, eta, 
lehen aipaturikoak ez ezik, Sabino, Cantolla eta Alonso ere nabarmendu 
egin ziren.

Athletic-ek lasai-lasai eta pazient zia handiz sartu zituen sei golak.

Lehenengo gola Cantollaren nahikariaren eraginez heldu 
zen. Ihes egin, barnean sartu eta lasai-lasai egin zuen pasea aurkarien 
atearen ahora. Carmelo Goyenechearen errematea geldiezina izan zen.

Bigarren gola Larrazak sartu zuen penaltia bikain jaurtita.

Gainerako lau golek alaitu egin zuten partidako bigarren zatia.

Alonsok kornerra atera zuen. Larrazak buruz astiro errema-
tatu, Carmelo Goyenecheak baloia airean hartu eta, bolea ederra jota, 
sarean sartu zuen.

Laugarren gola Larracoecheak sartu zuen, eta bosgarrena 
ere bai. Azken gol horrek prestakunt za bikaina izan zuen, eta, ber-
tan, Aguirrek parte-hart ze aktiboa izan zuen.

Seigarren gola (azkena) Alonsok sartu zuen, nahiko urrunetik 
egindako jaurtiketa gurut zatu baten bidez.

GET XOKO ARENAS CLUB-IRUN-EKO REAL UNIÓN. 
LAGUNARTEKOA, FÉLIX SESÚMAGA UGARTEREN ALDE

Egun horretako arrat saldean, partida handia jokatu zen 
Erromon, Arenas-Real Unión, Félix Sesúmagaren alde. Izan ere, jokalari 
handi hori gaixorik zegoen, Egaña doktorearen eriet xean, Madril-eko 
Guadarrama mendilerroan. 

Gipuzkoako t xapelduna zen Irun-eko Real Unión-ek irabazi 
zuen, Errazquin-ek eta Iribarren-ek sartutako golei esker. Bi taldeen ha-
maikakoak honako hauek izan ziren: 

Arenas: Jaúregui; Vallana, Careaga; Laña, Urresti, Manzanos; 
Anduiza, P. Arruza, Rivero, Areta, Sesúmaga.
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Real Unión: Emery 
II; Anatol, Bergés; Emery I, René 
Petit, Eguiazábal; Echeveste, 
Iribarren, Errazquin, Matías, 
Acosta.

Uste baino ikusle 
gut xiago egon zen, eta kirol-
-kronikari batek baino gehia-
gok kritikatu egin zuen hori. 
Hona hemen, adibidet zat, 
‘Buic’-ek La Tarde egunkarian 
mart xoaren 10eko edizioan 
idat zitakoa:

“Ezin dugu 
hit zik aurkitu jarrait zaile 
omen diren askoren 
jokabidea kritikat zeko, 
euren burua jarrait zai-
let zat dutenek (eurek 
ere ez dute hori sines-
ten!) at zo Erromoko 
futbol-zelaiari egin zio-
ten hut sunea; bene-
tako futbol amateurrak 
ez dauka barkamenik: 
Get xoko Klubak ahalegin handia egin zuen halako kategoria 
handiko partida antolat zeko, eta, gainera, dirua Félix Sesú-
maga jokalari handiaren alde izango zela kontuan hartuta 
(Euskadiko eta Espainiako futbolari garapen-egunak eman 
zizkion futbolaria, gaur egun Guadarramako eriet xe batean 
sartuta dagoena), arrazoi nahikoa dago jokalari handi ho-
rri horrenbeste aldiz t xaloaldi it zelak eskaini dizkieten ja-
rrait zaileek, beste hainbat kasutan egin duten bezala, euren 
jokalariekiko maitasuna eta karitatea erakusteko. 

Agian, askok hauxe esango dute: ‘Ez zegoen 
gurekin eta!’, ‘Zergatik joan da, ba?’

Félix Sesúmaga Ugarteren kirol-fi t xa. 
Athletic Club-en web ofi ziala,
http://www.athletic-club.net)
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Berak izan al zuen horren errua? Ez. Eta beti 
esango dugu ezet z. Errua ez da berea, iruzurren eta ama-
rruen bidez gure ondotik eraman zutenena baizik.

Honekin ez dugu esan nahi Arenas-en futbol-
-zelaia hut sik zegoenik. Inondik inora ere ez. Hala-moduzko 
sarrera egon zen; baina Bilbok eman beharreko ikusle ko-
purua ez zen inondik ere Sesúmagak merezi zuena.” 

ATHLETIC CLUB-DEUSTO. ESKUALDEKO T XAPELKETA.
ATHLETIC CLUB T XAPELDUN OFIZIALA

Hilaren 16an (igandea), San Mamés-en, Athletic-ek Deusto-
ren aurka jokatu zuen bi klub horiei geldit zen zit zaien t xapelketako partida. 
Tramite hut sezko partida izan zen, eta, bertan, bi taldeetarik ezeinek ere ez 
zuen ezer jokoan.

Larrazaren jaurtiketa oso gogor bat sarean sartu zen, Deusto-
ren at zelarietariko batek ukitu ondoren. Arrat saldeko gol bakarra izan zen.

Txapelketan Sestaoren eta Erandioren arteko partida soilik 
geldit zen zenean, sailkapena ondoren adierazitakoaren arabera zegoen:

Anekdotat zat, esan behar da, partida hasi baino lehen, 
Athletic-eko lehendakaria zen Ricardo de Irezábal-ek urrezko belarridun 
gerriko oso politak eman zizkiela t xapeldunei; gerrikoek Klubaren iku-
rra zuten, eta gerriko bakoit zak kasuan kasuko jokalariaren karikatura 
zeukan eginda.

J I G B K E Puntuak

ATHLETIC 10 8 1 1 31 6 17
ARENAS 10 6 2 2 30 11 14

BARACALDO 10 2 4 4 14 21 8

ERANDIO 9 3 4 2 8 17 8

SESTAO 9 3 4 2 14 27 8

DEUSTO 10 1 7 2 9 24 3
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ESPAINIAKO T XAPELKETAKO FINAL LAURDENAK
Athletic Espainiako Txapelketan sartu zen, eta, beste be hin 

ere, kasu bakoit zeko talde galiziarraren borreroa izan zen, oraingoan 
Celtaren borreroa.

Celta-Athletic Club
1924ko mart xoaren 23an, lehenengo partida jokatu zen ga-

liziarren futbol-zelaian (Coya), eta banako berdinketarekin amaitu zen; 
Athletic-en gola Lacak sartu zuen. Gorabehera handiko partida honetan, 
bi klubek baloi bana jarri zuen. Lehenengo zatian Vigoko baloiarekin joka-
tu zuten, eta bigarrenean Bilboko baloiarekin (bestea baino astunagoa). 
Partida oso gogorra izan zen: Germán Echevarría lesionaturik gelditu zen, 
eta Aguirrezabala (‘Txirri I’) ezgaituta.

Athletic Club-Celta
Bigarren partida San Mamés-en jokatu zen, mart xoaren 

30ean, eta Athletic-ek sei eta bat irabazi zuen; Lacak eta Larracoecheak 
hiruna gol sartu zituzten.

ESPAINIAKO T XAPELKETAKO FINALERDIAK
Horrenbestez, Athletic fi nalerdietan sartu zen, eta, bertan, 

Real Madril ahalguztidunaren aurka jokatu 
behar zuen.

Ordura arte, 13 aldiz jokatu 
zuten elkarren aurka, t xapelketako partide-
tan; Athletic-ek bederat zi aldiz irabazi zuen, 
Real Madril-ek hiru, eta beste behin berdin-
du egin zuten. Golen aldetik, Athletic-ek 46 
sartu zituen, eta Real Madril-ek 20.

Bazirudien Athletic fi nalera 
helduko zela.

1924ko apirilaren 6an, Athle-
tic-ek Vigoko Celtaren aurkako hamaikako 
bera atera zuen (Vidal; Rousse, Acedo; Sa-
bino, Larraza, Legarreta; Cantolla −Germán 
Echevarríaren ordez− Laca, Larracoechea, 

Germán Echevarría.
César Estefaníaren karikatura.
La Gaceta del Norte, 24-04-04.
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Carmelo Goyenechea, Alonso); izan 
ere, ‘Travieso’-k, zorit xarrez, ezin 
izango zuen denboraldi osoan joka-
tu, odol-isuri baten ondorioz; Germán 
Echevarría oraindik ere lesionaturik 
zegoen, Vigon jokaturiko partidatik, 
eta Aguirrezabala ere bai. Bazirudien 
bi horiek, batez ere azken hori, Madril -
-en jokat zeko moduan egongo zirela.

Partida hiru eta bat ira-
bazi zuten zuri-gorriek. Bilbotarren 
golak Lacak eta Larracoecheak sartu 
zituzten (azken horrek bi gol).

Athletic Club-Real Madril
Bigarren partidan (1924ko apirilaren 13a), Athletic-en ha-

maikakoa lehenengo partidakoa izan zen, eta hiru eta hut s galdu zuen. 
Athletic-ek partida t xarra egin zuen. Real Madril eustera atera zen, ma-
drildarrek iragart zen zuten garaipena aint zat hartuta. Athletic-ek partida 
hobea jokatuko zuen, Real Madril mistoaren aurka barik Gaztelako be-
netako t xapeldunaren aurka jokatuz gero. Real Madril saiatu egin zen, 
Monjardín-ekin eta Mengoittirekin (taldeko benetako bi ardat zak).

Real Madril-Athletic Club. Berdinketa haustea
Garai hartan golen batuketa egiten ez zenez, berdinketa 

hausteko partida jokatu behar izan zen. Athletic-ek hirugarren partida 
Madril-en jokat zea onart zeak (Madril-eko Athletic Club-en jabet zako 
Stadium Metropolitano futbol-zelaian) zeresanak eman zituen; hain 
zuzen ere, askoren irit ziz, Real Madril-en ‘arrazoibideak’ kontuan hartuta 
(saldutako sarreren ehuneko zati ona), Athletic-ek ‘konbent zit zen’ ut zi 
behar zion Real Madril-i. 

Lesionatuak ezgaituta zeuden, eta jarrait zaileek uste zuten 
Athletic-en hamaikakoa igandeko bera izango zela.

Hala eta guztiz ere, hilaren 14ko goizean (astelehena), Agui-
rrezabala eta Germán Echevarría aurrelariak heldu ziren San Mamés-era. 
Azken hori sasoi betean zirudien, hamaikakoan sartu ahal izateko, eta 
le henengoa ere bai, segurutik.

Manuel López Llamosas, ‘Travieso’.  
César Estefaníaren karikatura.
La Gaceta del Norte, 24-04-04.
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Asteartean, José María Belauste Madril-era irit siko zen, lehe-
nengo trenean. Nolanahi ere, astearteko eguerdira arte Mr. Pentland-ek ez 
zuen behin betiko taldea eratuko. Argi eta garbi esan zuen:

“Jokatuko duen hamaikakoari buruz esaten 
den guztia irudipen hut sa da. Oraindik pent satu gabe 
daukat. Bihar eguerdian (asteartea), jokat zeko moduan di-
tudan jokalariak ikusi eta, horiekin, talderik komenigarriena 
eratuko dut.”

Mr. Pentland-ek arrazoia zuen. Madril-eko Stadium-en api-
rilaren 15ean (asteartea) jokaturiko partidan, zuri-gorrien hamaikakoa 
hauxe izan zen: Vidal; Duñabeitia (Rousse lesionatuaren ordez), Acedo; 
Larraza (Sabinoren lekuan, hori ez bait zegoen jokat zeko egoera onean), 
José Mari Belauste (Larrazak ut zitako lekuan), Legarreta; Cantolla, Laca, 
Larracoechea, José Antonio Aguirre (berri nagusia, Carmelo Goye-
nechearen postuan), Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Real Madril-en hamaikakoa hauxe izan zen: Martínez; Es-
cobar, Quesada; Sicilia, Mengotti, Mejías; De Miguel, Valderrama, Mon-
jardín, Félix Pérez, Del Campo.

Txapelketako benetako partida izan zen. Athletic-ek, lesioen 
ondorioz, aurreko lerrorik gabe jokatu zuela esan daiteke. At zelariek eta 
erdilariek irmo jokatu eta, gainera, asmatu egin zuten. 

Aurrelariek oso urduri jokatu zuten, eta, horrenbestez, zehaz-
tasun gut xirekin; dena den, esan behar da ahal zuten guztia egin zutela. 
Batez ere, erremateetan egin zuten hut s. Gainera, Aguirrezabala partidatik 
kanpo gelditu zen laster. Lehenengo zatian ezgaituta gelditu eta bigarre-
nean ez zuen jokatu. Hau da, aurrelarien lerroari, berez ere titular gut xi 
zuen lerroari, arriskua sort zen zuen elementu nagusia kendu zit zaion.

Lehenengo zatia husnako berdinketarekin amaitu zen, eta, 
bigarren zatiko 29. minutuan, aurkako ateari erasorik gehien egiten zion 
taldea Athletic zenean, Real Madril-en gola heldu zen, azken batean ga-
raipena eman zion gola. Golaren jokaldia Del Camporen pase batekin 
hasi zen. At zelari bilbotarrek hut s egin zuten. Monjardín-ek baloia bula-
rrarekin hartu, gelditu, oinetara jait si eta jaurti egin zuen; baloia sarean 
sartu zen behetik.
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Athletic-ek ez zuen zorterik izan partida honetan. Madril-eko 
atezainaren aurkako jaurtiketak oso ugariak izan ziren; baina, kasu bat zue-
tan, kanpora irten ziren, eta, beste zenbaitetan, Martínez atezainak ondo 
gelditu zituen (Mengottirekin batera, talde zuriko benetako heroia).

José Antonio Aguirrek partida honetan ez zuen zor-
terik izan. Gogo eta borondate handiz jokatu zuen, baina ez zen 
ezertan nabarmendu. Le henengo zatian gola sart zeko berebiziko 
aukera izan zuen, baina jaurtit zean irrist egin zuen, futbol-zelaia-
ren egoeraren eraginez.

Abentura amaitu egin zen, beraz, Kopen erregearent zat. 
Erostek eta aieneek ez zuten ezertarako balio.

Athletic Club-en harrera Bilbon
Garaituriko taldea Bilboko Abandoko geltokira heldu zen, 

hilaren 16an, eta t xaloaldi it zelarekin hartu zuten bertaratuek. José María 
Mateos-ek, La Gaceta del Norte egunkariko kirol-kronikariak, bilbotarren 
eran eta hit zaldi sut sua eginez, honelaxe azaldu zuen harrera:

“Bertaraturiko guztiek, gizarte-klase guztie-
takoek, baita andre eta andereño argiek ere, Klub distirat sua-
rekiko maitasun zint zoz eta t xerat suz beteta zeuden, aurka-
rien aurka halako ausardia handiz borrokatu ziren mutilekiko 
maitasunez.

Ez zen derrigorturiko harrera, bat-batekota-
sunik gabea, ‘betebeharraren betet ze ezat seginez’ betea.

Ez. Milaka pert sona haiek poz t xerat su, adiski-
det su eta bat-bateko bera zuten.

La Gaceta del Norte egunkariko titularra (24-04-16), Espainiako Kopako fi nalera igarot zeko berdinketa-
haustearen ostean.
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Pert sona asko eta asko kalean gelditu ziren.

Trena nasara hurbildu zenean, t xaloaldi it zela 
ent zun zen.

Ez dugu gogorat zen halako beste t xaloaldi 
handia eta luzea.

Zenbait minututako t xaloaldia izan zen, eta t xa-
loaldia gero eta handiagoa zen.

Athletic-eko mutilak eta Club-eko Irezábal le-
hendakaria begira ari ziren, guztiz hunkituta.

Athletic-en aldeko gora! ozenak eta t xaloak 
nahasten ziren.

Begi askotan malkoak ikusi genituen.

Ikuskizun zirraragarria zen.

Bere Klub distirat sua guztiz maite zuen herria 
ikusi genuen, beti eta une guztietan berarekin egon nahi 
duen herria.

Eta halako herri bat edukita, helburua irabaz tea 
izan behar da beti. Gaurko zorit xarra iragankorra da. Joko 
gogorra garat zen omen duen eta aurkariek jokalariak beti 
lesionat zen dizkieten Kluba da gurea. Joko gogorra bai, baina 
zint zoa, bere jokalariak lesioen mende jart zen dituena. 

Handia, oso handia izan zen bart ikusitakoa. 
Ederra, oso ederra. 

Txaloak etengabeak izan ziren.

Jendeak besarkatu egiten zituen jokalariak.

Eta, horrela, garaileak balira bezala, benetako 
garaileak, horrelaxe atera ziren jokalariak nasatik, kanpoan 
zeudenen t xalo artean.
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Eta igandean futbol-zelaira irteten direnean, 
t xaloaldi handia eskaini behar zaie berriro jokalariei; horrela, 
agerian geldituko da, ez euren artean (dagoeneko badakite 
eta), Espainia osoan baizik, Bilboko ikusleak bere taldeari, 
Athletic-i, estu lotuta daudela; agerian geldituko da, urte ho-
netan t xapelketan aurrera egin ez arren, izandako lesioen on-
doren (bost ordezko, bi ‘equipier’ lesioekin, eta bi euren pos-
tutik kanpo), Athletic-ek jakin duela Real Madril Gortean ondo 
menderat zen, eta zorit xar bakar bategatik galdu duela.

Orain eta beti, bizkaitarrok, gora geure t xapelduna!”

ATHLETIC CLUB-URUGUAIKO SELEKZIOA. LAGUNARTEKO 
BIKOIT ZA

Denboraldiko nazioarteko programa (ez oso ugaria) Uru-
guaiko selekzioak apirilean egindako bisitaldiarekin amaitu zen; selekzio 
hori Paris-eko Joko Olinpikoetara zihoan, eta irabazi egin zituen.

Lehenengo partida apirilaren 20an jokatu zen. Carmelo 
Goyenet xea, ‘Travieso’, Aguirrezabala, Germán Echevarría eta Sabino 
lesionatuta, bilbotarren hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; Rousse, 
Duñabeitia; Pacho Belauste, José Mari Belauste, Legarreta; Cantolla, 
Laca, Larraza, Larracoechea, Acedo. Athletic-ek bi eta bat galdu zuen, 
baina epaileak (Magnoli uruguaitarra) ilundu egin zuen Uruguaikoen 
garaipena. Lehenengo zatian ondo ibili zen, baina bigarrenean oso 
alderdikoia izan zen, alderdikoiegia.

Apirilaren 21ean jokaturiko partidan, Athletic-ek Vallana, 
José Mª Peña eta Ibaiebarriaga sartu zituen hamaikakoan (Get xoko Are-
nas-eko jokalariak). Horrela, bilbotarren hamaikakoa hauxe izan zen:

Vidal
Vallana eta Rousse (eskuineko bi at zelari)

Legarreta, Larraza eta Peña (ezkerreko bi erdilari)
Ibaibarriaga, Larracoechea (gero erdiko aurrelari postuan jokatu zuena), 

Urízar, José Antonio Aguirre eta Acedo (at zeko lerroa ut zi eta 
ezkerreko hegalean jokatu zuena).

Hortaz, taldea jokalari berriekin indartuta egon arren, ahul-
duta egon zen postuak aldat zearen ondorioz.
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Bizkaitarren erasoa berandu heldu zen, ez zuen irmo-
tasunik izan, ez zuen baloia eut si, José Antonio Aguirreren kasuan 
izan ezik. Erasoa, oro har, eraginkorra izan zen, baina eraso gut xi 
egon zen.

At zelarien lerroan Vallanak gauza onak egin zituen, bikainak. 
Baina ez zuen partida horrelaxe hasi, eta, une bat zuetan, ez zen bere mai-
sutasuna inon ere ikusi. Bi arrat saldeetan ondo jokatu zuen bakarra, berriz, 
Rousse izan zen.

Zelai erdian, Legarretak, jakina, arazoak izan zituen eskuineko 
jokora moldat zeko; baina, hala eta guztiz ere, segurtasun handiz borrokatu 
zen. Larrazak ez zuen bere arrat salderik onena izan, eta Peña, lesionatu 
arte, mundu guztiak ezagut zen zuen futbolari handia izan zen.

Vidal-ek denetarik izan zuen, baina bere gelditu bat zuk 
Zamoraren bekaizkeria ere eragingo zuten.

Larrazak hut s egin zuen penalti batean. Athletic-en aldeko 
beste penalti bat egon zen; baina epaileak, Pelayo Serrano jaunak, ez zuen 
ikusi edo ez zuen adierazi nahi izan. Jokaldi horren ostean, uruguaitarren bi 
golak irit si ziren, eta horiek, kirol-kronikari gehienen ustez, jokoz kanpoko 
egoeran sartu ziren.

1924-25 DENBORALDIA

BERRIAK
Klubeko presidentea Ricardo de Irezábal Goti zen oraindik, 

eta lehiaketa ofi zialean Aretak, Contrerasek, Hierrok eta Onaindíak egin 
zuten debuta.

Denboraldi honetan José Antonio Aguirre gorengo 
unera irit si zen futbolari gisa: lehiaketa ofi zialean (Eskualdeko Txa-
pelketa) hiru partida jokatu eta lau gol sartu zituen; gainera, lagu-
narteko hamar partida jokatu eta horietan hiru gol sartu zituen.

FÉLIX SESÚMAGARI BURUZKO KIROL ALBISTEAK
Denboraldiaren hasieran, kirol-albiste t xarrak egon ziren Fé-

lix Sesúmagari buruz. Lehen esan dugunez, mart xoaren 9an Arenas-Real 
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Unión partida jokatu zen Erromon, Félix Sesúmagaren alde. Jokalari handi 
hori gaixorik zegoen Egaña doktorearen eriet xean, Madril-eko Guadarrama 
mendilerroan. Bertan zenbait hilabete egin ondoren, Madril-eko egunka-
riek hauxe esan zuten:

“Heldu zaizkigun albisteek diote ‘equipier’ 
bikainaren osasunak hobera egin duela, baina badirudi, bere 
osasun-egoeraren eraginez, ezin izango duela futbolean be-
rriro jokatu.”

SAN MAMÉS-EKO BERRIKUNT ZAK

Denboraldiaren hasieran, Athletic Club-eko zuzendarit zak 
San Mamés futbol-zelaian erabakitako berrikunt za handiak amaitu ziren; 
berrikunt za horien helburua sarrera orokorreko leku kopurua nabarmen 
handit zea zen, baita lan t xikiagoak egitea ere, futbol-zelaiak hobari eta ero-
sotasun guztiak eduki ahal izateko.

Aurreko denboraldia amaitu eta berehala, zelaia alt xatu, 
sakon goldatu eta lurra harearekin eta karearekin nahasi zen, bertako 
buztin-egitura aldatu ahal izateko; gero, erein egin zen, belarrari zenbait 
mozketa egin ahal izateko, eta, horrela, horren sustraiek indarra hart zeko, 
denboraldi berriko partidak hasi baino lehen.

Futbol-zelaiaren konponketarekin batera, beste zenbait obra 
garrant zit su ere hasi ziren; horiek Ignacio Smith arkitektoak planeatu eta 
Athletic-eko zuzendarit zak erabaki zituen; obrak betearazteko ardura, be-
rriz, Francisco Rivero eta Adrián Ochandiano kontratistei eman zit zaien 
(biak Athletic-eko jokalari ohiak).

Obra oso garrant zit suak egin ziren, eta, horrela, harmailak 
bi tarte desberdinekin osaturik gelditu ziren: bata, goikoa, zementuzkoak; 
be hekoa lurrezkoa, eta azken horren zorua erraut sezkoa eta eskarabi-
la zkoa zen. Gainera, kanpoaldeko sarbidea zeukan, eta barrualdean hiru 
eskailera handi; halaber, ekait za zegoenean, azpiko espazio estalian milaka 
pert sona sar zitezkeen. Estalitako zatian, aldi berean, ‘ambigú’ bat eta bes-
te zerbit zu bat zuk ezarri ziren, jarrait zaileen erosotasunari begira.

Sarrera orokorreko edukiera, metro koadroko hiru pert so-
na kalkulatuz, honelaxe gelditu zen: sarrera orokorrean 7.432 pert sona; 
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aurrekoan 230; hau da, guztira, 7.662 ikusle. Baina metro koadroko lau 
pert sona kalkulatuz, kasurik gehienetan erraz sart zen bait ziren, edukie-
ra hauxe zen: sarrera orokorrean 9.910 pert sona; aurrekoan 230; hau da, 
guztira, 10.140. Eta hori, gainera, aurrekoaren at zeko pasealeku handia 
aint zat hartu barik, bertan debekaturik bait zegoen ikuslerik egotea.

Jatorrizko proiektuaren arabera, orokorreko leku kopurua 
12.000 zen, baina hori, gero, aldatu egin zen, pasealeku hori erabilt zeko, 
gerora belodromoa egiteko asmoa bait zegoen.

Era berean, futbol-zelaiko angeluzuzenetik zelaiko hesieta-
rako distant ziak ere handitu egin ziren.

Jesarleku bereziko harmailak, bazkideek erabilt zen zituzte-
nak, bi jesarleku-ilaratan handitu ziren, eta bertako material narriatua be-
rriztatu egin zen; aldi berean, jesarleku berezietako pasealekua apur bat 
inklinatu egin zen, tribunako ikusleek futbol-zelaiko hegal hartatik hurbil 
zer gertat zen zen ondo ikusi ahal izateko.

Azkenik, futbol-zelaian sart zeko ate berria eta handia ireki 
zen, jesarleku bereziko eta tribunako lekuetarako, jendea bertatik azkar 
eta erraz irten ahal izateko.

HAROKO KOPA. ATHLETIC CLUB-ERANDIO. LAGUNARTEKOA
1924ko irailaren 7an, arrat saldeko bost eta erdietan, Athle-

ti c-ek Haron jokatu zuen, Erandioren aurka, herri horretako kopa. Goi-
zean, honako jokalari hauek abiatu ziren bertarant z Bilbotik: Vidal, Rousse, 
Acedo, Duñabeitia, Hierro, Legarreta, Germán Echevarría, Antón Allende, 
Contreras, Areta, José Antonio Aguirre, Larraza eta Aguirrezabala (‘Txirri I’). 
Duñabeitia eta José Antonio Aguirre ordezkoak izan ziren, eta talde 
zuri-gorria kopako irabazlea izan zen, aurkariari lau eta bi irabazita; golak 
Contrerasek, Larrazak, Allendek eta Aretak sartu zituzten.

SAN FAUSTO ESTADIOAREN INAUGURAZIOA, DURANGOKO KIROL 
KULTURALAREN FUTBOL-ZELAI BERRIA. ATHLETIC CLUB-ERANDIO. 
LAGUNARTEKOA

Partida hasi baino lehen, zelaia handitasun osoz bedeinkatu 
zen, baita klub anfi trioiaren bandera ere. Zeremoniako amabit xia Elvira 
Arocena izan zen, Durango herriak berriki bere klubeko ohorezko lehen-
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dakari izendatu zuena. Athletic-ek irabazi zuen berriro, bi eta hut s. Orain-
goan, golak Carmelo Goyenecheak eta Legarretak sartu zituzten.

1924KO IRAILAREN 21A:  EMERY-REN ALDEKO PARTIDA, 
UNIÓN DEPORTIVA EIBARRESA-ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA) 
–LAGUNARTEKOA–, ETA ATHLETIC-EKO ‘TRAVIESO’ JOKALARI 
OHIAREN BERRAGERT ZEA

Ikusten denez, igande ho-
netan futbol-jarduera handia egon zen.

1.- Athletic-ek bere talde ia 
osoa bidali zuen Irun-era; bertan, Arenas-
-eko zenbait jokalarirekin batera, Amute 
futbol-zelaian, Gipuzkoako selekzioaren 
aurka jokatu zuen, Francisco Emeryren 
aldeko partidan eta omenaldian.

Emeryk hamahiru urtetan 
klub berean jokatu ondoren ut zi zuen 
futbola. Jokalari zuhurra eta isila izan 
zen, eta beti zegoen sakrifi ziorako prest. 
Real Unión-en, erdiko erdilariaren, eskui-
neko aurrelariaren eta atezainaren pos-
tuan izan ezik, gainerako postu guztietan 

jokatu zuen. Umetan, ezkerreko at zelaria izan zen, eta postu horrexetan 
ut zi zuen futbola. Irun-eko Sporting-eko haurren taldean ezkerreko erdi-
laria izan zen. Sporting-eko lehenengo taldearekin egindako debutean, 
hamahiru urte lehenago, erdiko erdilari postuan jokatu zuen, Eugenio An-
gosoren ordez. Amuten jokaturiko partida horretan, Athletic eta Sporting 
lehiatu ziren, eta azken horrek hiru eta bi galdu zuen partida. Hala eta 
guztiz ere, laster, ezkerreko erdilari postuan jokatu zuen, eta, gero, ezke-
rreko aurrelari. Postu guztietan ere jokalari saiatua, zuhurra eta nahikariz 
betea izan zen. Lau aldiz izan zen Gipuzkoako t xapelduna, eta beste be-
hin, 1918an, Espainiako t xapelduna. Gipuzkoako selekziorako zenbait al-
diz aukeratu zuten, baita Anberes-eko olinpiadarako ere, baina ezin izan 
zen joan, nazioarteko egoeraren ondorioz.

Bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Francisco Emery.
‘Currito’-ren karikatura.
La Gaceta del Norte, 21-09-21.
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Athletic: Jáuregui (Arenas); Vallana (Arenas), Careaga (Are-
nas); Legarreta, Belauste (bigarren zatian aldi batez zelaitik kanporatua, 
ikusleei eraso egiteagatik), Peña (Arenas); Germán Echevarría, Areta, La-
rracoechea, Carmelo Goyenechea, Mendi.

Real Unión: Eizaguirre (bigarren zatian Emery II futbolariak 
ordezkatu zuen, omenduaren anaiak); Bergés, Emery; Eguiazábal, René, 
Gamborena; Iturralde, Matías, Urbina, Juantegui, Echeveste.

Epailea Eugenio Angoso izan zen, eta bi selekzioen arteko 
partidan gipuzkoarrak nagusitu ziren, bost (Urbina [2], Jauntegui, René eta 
Matías) eta bat (Larracoechea).

2.- Egun berean, Elgóibar F. B. C. klubaren jabet zako Lerún 
futbol-zelaian, Eibar-ek eta Athletic-en ordezkoak (Elorza; Duñabeitia, ?; 
Hierro, Lequerica, Arteta; ?, Eguía, Contreras, José Antonio Aguirre, G. 
Aguirre) jokatu zuten, eta azken horrek bi eta hut s galdu zuen.

Hona hemen El Liberal egunkariko kirol-kazetariak partidari 
buruz egindako kronika: 

“Athletic-ek inoiz ere elkarrekin jokatu ez zuten 
jokalariekin jokatu zuen; hala-moduzko lehenengo zatia egin 
zuen, haize gogorra au rka izatearen eta gehiegizko beroaren 
eraginez. Lehenengo zatian, jokoa berdinduta egon zen, eta 
eibartarrek zati horretan sartu zituzten bi golak. Bigarren 
zatian, jokoa guztiz aldatu zen; hain zuzen ere, bilbotarrak 
erabat nagusitu eta atean inguratuta eduki zuten Eibar. Hala 
ere, ezin izan zuten golik sartu, neurri batean eibartarrek an-
tolaturiko defent sa it xiaren eraginez. Aipagarria da J. A. 
Aguirrek jokaturiko partida ona.”

3.- Igande honetako futbol-jardunaldia amait zeko, gogora-
tu behar da Manuel López Llamosas olinpiarra eta selekzioko jokalari 
eztabaidaezina, ‘Travieso’ izenez ere ezaguna dena, eta Athletic-eko 
jokalaria izandakoa, Baracaldo F. B. C. klubaren jabet zako Lasesarre fut-
bol-zelaian agertu zela berriro, klub horren koloreak defendat zen; aur-
karia Real Sociedad (ordezkoa) izan zen. Bi taldeen hamaikakoak honako 
hauek izan ziren:
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Barakaldo: Uribarri; Gorostiza, Bringas; Salgado, Prat s, Mendi; 
Vitores, ‘Travieso’, Germán, Errasti, Eguía.

Real Sociedad (ordezkoa): Beguiristain; Arrillaga, A. Carrasco; 
Matías (Trinok ordeztu zuen), Uranga, B. Díaz; Echart, Trino (Ubarrechenak 
ordeztu zuen), Campos, Poli, Arrúe.

Epailea Olartecoechea izan zen, eta donostiarrek hiru eta 
hut s irabazi zuten.

LAS GAUNAS-EN INAUGURAZIOA. IRUN-EKO REAL UNIÓN/CLUB 
DEPORTIVO LOGROÑOREN KONBINATUA ATHLETIC CLUB-EN 
AURKA. LAGUNARTEKOA. JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN DEBUT 
EZ-OFIZIALA DENBORALDIKO LEHIAKETAN

Irailaren 24an, Athletic-ek Logroñon jokatu zuen, Las Gau-
nas futbol-zelaiaren inaugurazio ofi ziala egiteko. Aurkaria Irun-eko Real 
Unió n-eko eta Club Deportivo Logroño taldeko jokalarien selekzioa izan 
zen. José Antonio Aguirrek, denboraldi horretan, Athetic-eko tal-
de titularrarekin jokaturiko lagunarteko lehenengo partida izan 
zen; Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal, Rousse, Chomin Ace-
do; Lequerica, José Mª Belauste, Legarreta; Mendi, José Antonio Agui-
rre, Contreras, Areta, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Athletic-en aurkako konbinatuaren hamaikakoa hauxe izan 
zen: Onix; Favila, Recarte; Martínez, Gamborena, Alesson; Iribarren, Iturriza, 
Julián, Acosta, Jáuregui.

Ohorezko sakea Logroñoko alkateak egin zuen, Hernández 
jaunak, eta epailea, berriz, Aragoiko Coello jauna izan zen.

Athletic hasiera-hasieratik nagusitu zit zaion aurkariari, eta 
euren ate ondoan inguratu zuen.

Partidako hamabigarren minutuan, talde mistoak penaltia 
egin zuen; Contrerasek jaurti eta gola sartu zuen. Bilbotarrak aurrerant zean 
ere nagusitu eta, handik minutu gut xi bat zuetara, Aretak bigarren gola lor-
tu zuen.

Bigarren gol horren eraginez, aurkariek erreakzionatu 
eta, Acostaren eta Jáureguiren konbinazio batean, defent sa bilbotarra 
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gaindit zea lortu zuten. Baloia Iturrizarengana heldu eta horrek ‘mistoen’ 
le henengo gola sartu zuen. Markagailuan hurbildu ondoren, konbina-
tuak kontraerasoari ekin zion, eta, Vidal-ek baloia bikain aldaratu ondo-
ren, Julián-ek hartu eta berdinketaren gola sartu zuen. Lehenengo zatia 
horrelaxe amaitu zen.

Bigarren zatian Athletic oraindik ere gehiago nagusitu zen, 
eta, horrela, beste bi gol sartu zituen; golak Contrerasek eta José An-
tonio Aguirrek sartu zituzten, hurrenez hurren.

Gauez, Bilboko eta Irun-eko jokalariek Club Deportivoren 
oparia jaso zuten, Bodegas Franco Españolas upategietan; hain zuzen 
ere, 150 gonbidatuko oturunt za bikainean hartu zuten parte, eta, bertan, 
Logroñoko alkateak eta La Rioja egunkariko kirol-idazlariak, Sáenz de Ca-
bezón jaunak, hit z sut suak eta topa politak egin zituzten.

Bit xikeria gisa, esan behar da José Mª Belaustek denboraldi 
horretan jokaturiko azken partida izan zela. Zergatik?: ezkondu egin zen.

IRAILAREN 27A: DENBORALDIAREN INAUGURAZIO OFIZIALA SAN 
MAMÉS-EN, ETA ERRUKIET XE SANTUAREN ALDEKO PARTIDA. 
ATHLETIC CLUB-PRAGAKO MORAWSKA SLAVIA (LAGUNARTEKO 
BIKOIT ZA)

1.- Irailaren 27an (larunbata), denboraldiko lehenengo partida 
jokatu zen San Mamés-en; aurkariak Pragako Morawska Slavia (mistoa) eta 
Athletic (ordezkoa) izan ziren.

Athletic-ek talde ahalik eta onena eraman behar zuen 
Gijón-era, igandean eta astelehenean bertako Sporting indart suaren 
aurka jokat zera; gainera, José Mª Belaustek eta Duñabeitiak, lesionaturik 
zeudenez, ezin zuten ezein partidatan parte hartu. Horrela, Gijón-en eta 
Bilbon jokatu zuten taldeen hamaikakoa ez zen nahiko indart sua izan, 
kasu batean eta bestean jarrait zaileei Athletic-ek denboraldi horretarako 
zituen jokalari handiak erakusteko.

Horren ondorioz, Athletic-ek Erandioko jokalarien lagunt za 
eskatu behar izan zuen; klub horrek Antón eta Muguerza ut zi zituen 
partidarako.

Athletic-ek San Mamés-en t xekiarren aurka ateratako ha-
maikakoa hauxe izan zen:
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Vidal; Careaga, Acedo; Lequerica, Larraza, Arteta; Carlos 
Echevarría, José Antonio Aguirre, Contreras (Urízar-ek ordezkatu zuen, 
lesionatu zenean), Allende, G. Aguirre.

Arrat saldeko bostak puntuan, Fausto Martín epaileak bi 
taldeak lerrokatu zituen. Hasi zen partida; t xekiarrek laster baloia hartu 
eta lehenengo kornerra eragin zuten, ezker hegaletik oso ondo egindako 
aurrerat ze batean; kanpoaldeko aurrelaria, hain zuzen ere, laster nabar-
mendu zen bere taldekideengandik.

Kornerrak ez zuen aldaketarik eragin markagailuan (errema-
tea langara joan zen), eta baloia luzaro egon zen t xekiarren zelaian, La-
rrazak hegaletako bi aurrelariei bikain egindako joko-aldaketen ondorioz, 
baita horren lerroko kideek borrokan jarritako nahikariaren ondorioz ere.

Handik gut xira, José Antonio Aguirre eta Carlos Echeva-
rría baloiarekin abiatu ziren; aurkako at zelariak eurengana hurbil-
du eta, une egokian, jokoa aldatu eta baloia ezkerretara pasatu 
zuten; bertan, Antón Allendek, bikain kokatuta, baloia hartu eta, 
jaurtiketa oso gurut zatua eginez, arrat saldeko lehenengo gola 
sartu zuen.

Ikusleak, Txekiako taldearen ospe t xarra kontuan hartuta, 
beldur ziren, zelaian gauza desat seginak gerta zitezkeelakoan; baina, zo-
rionez, ez zen halakorik gertatu.

Contreras ondo ibili zen; indarkeriarik gabeko ausardia, nahika-
ria eta kokapen bikaina erakut si zituen; baina, ikusleak pozen zeudenean 
(Athletic-ek ‘Travieso’-ren ordezko erdiko aurrelaria aurkitu zuelakoan), at ze-
lari t xekiar batekiko talka baten ondorioz, ezin izan zuen jokat zen jarraitu.

Athletic-ek hamar jokalarirekin jokat zen jarraitu zuen luzaro, 
eta Acedo azeri zaharrak, malt zurkeria eta jokoaren ezagupen bikaina era-
biliz, etengabe jarri zituen jokoz kanpo aurkariak.

Txekiako hegaleko aurrelariak berriro ere aurrera egin zuen; 
baloia erdiratu eta horrek Careagaren besoan jo zuen. Epaileak penaltia 
adierazi zuen. Txekiar batek jaurti, baina baloiak langan jo zuen; talde bilbo-
tarrak berehala urrundu zuen arriskua.
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Ondoren, partida nahiko gogaikarria izan zen, eta ikusleei 
at segina eman zieten bakarrak Allenderen jokaldi bat zuk izan ziren (estilo 
bikaineko eta paregabeko jokalaria).

Careaga gaztea bikain jokat zen ari zen; baina Morawska 
taldeko jokalaririk arriskut suenari egin behar zion aurre; azken horrek 
ihes egin eta, Careagari iruzur eginez, erdirat ze bikaina egin zuen; erdiko 
aurrelaria guztiz desmarkatuta zegoen eta, horrela, gol bikaina ‘fusilatu’ 
zuen, San Mamés-eko ikusleen t xaloen artean.

Eta, horrela, banako berdinketarekin amaitu zen le henengo 
zatia.

Txekiarrak, batez ere erasoko lerroan, hobet zen eta futbol-
-zelaira moldat zen joan ziren; eta, euren azken lerroek erant zun egokirik 
eman ez arren, pent sa zitekeen bigarren zati oso alaia eskainiko zutela, 
edo, behint zat, talde zuri-gorrian ikusten hasi zen nagusitasunari aurre 
egingo zion jokoa egingo zutela. Baina, bidaiak eragindako nekearen edo 
jokoz kanpoko taktikaren (Acedok bikain egiten zuena) ondorioz, hega-
leko bi aurrelariak eta eskuineko erdilaria eta erdiko erdilaria kenduta, 
gainerako guztiak at zeranzko garapena izan zuten, eta bilbotarrak, azke-
nean, argi eta garbi nagusitu eta beste hiru gol sartu zituzten.

Lehenengoa Larrazak sarturiko penaltia izan zen. Bigarrena 
Allendek area handiaren barruan egindako jokaldi bikain batean irit si zen; 
bi at zelari maisutasun handiz gainditu eta, atea ikusi zuenean, jaurtiketa 
geldiezina egin zuen angelutik. Bilbotarren azken gola atezain eta at zelari 
t xekiarrek Allenderi egindako falta zikin baten ondorioz irit si ziren, une ho-
rretan, baloia Allendek zeukan eta jaurtit zeko prest zegoen; epaileak pe-
naltia adierazi eta hori Larrazak sartu zuen.

2.- San Mamés-en denboraldiaren inaugurazio ofi ziala irai-
laren 28an izan zen, igandean; egun horretan bilbotarrek eta Morawska 
taldeko t xekiarrek elkarren aurka jokatu zuten berriro; partida hori, hain 
zuzen ere, Errukiet xe Santuaren alde jokatu zen, eta epailea Pablo Saracho 
izan zen.

Talde zuri-gorriaren hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; 
Cortadi, Acedo; Sabino, Larraza, Carmelo Goyenechea (bigarren zatian 
Lequerica); Carlos Echevarría, José Antonio Aguirre, Antón Allende, 
Urízar, G. Aguirre.

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   83Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   83 8/3/10   10:01:548/3/10   10:01:54



84

I I .  KAP ITULUA.  JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  ETA ATHLETIC CLUB-EKO EGONALDIA

Zuri-gorriek, batik bat bigarren zatian, partida oso t xarra joka-
tu zuten, eta taldearen jarrerak kritika asko eragin zituen Bilboko prent san. 
Hona hemen, esate baterako, ‘Rolando’-k El Liberal egunkarian 1924ko irai-
laren 30ean idat zitako artikulu gogorraren eta gordinaren zati bat:

“… igandean San Mamés-en izan genuen 
ikuskizun lot sagarria; hobe berriro inork halakorik ikusten 
ez badu…

Bai, ona eta santua da jokalariak ‘amateurrak’ 
izatea, eta futbol-zelaira irteteagatik ezer ez kobrat zea, 
eta inondik inora ere defendatu ezin dena defendat zeko 
bat zuek erabilt zen dituzten beste berriketa eta mordoilo 
bat zuk ere hort xe daude; baina ezin zaie lasai-lasai barrerik 
egin ikuskizun jakinaz gozat zeko dirua ordaindu dutenei, are 
gut xiago aint zat hartuta partida horren ongint za-helburua; 
hain zuzen ere, jokalariak jokat zera irten behar dira zelai-
ra, eta ez besoak gurut zat zera eta aurkariek nola jokat zen 
duten ikustera; batetik bestera alde it zela baitago, eta jaun 
bat zuen jokabidea ez dakigu nola kalifi katu ere, baina ikus-
leek zelaian bertan ere eman zieten merezi zutena, errietak 
eta oihuak egin bait zizkieten ia etengabe. 

Igandean ikusleek bere protesta azaleratu 
baino ez zuten egin, t xistuak jota eta takoien zarata ate-
rata; baina, egunen batean, ikusleek agerian gogorrago 
erant zungo diete halako errespetu ezei, edo ez dira gehia-
go futbol-zelaietara it zuliko. 

(…).

Zent sura egitea ez da lan at segina; baina egia 
da eta ikusleak beste edozeren aurretik jarri behar ditugu; 
eta, mingarria izan arren, kauterioa zauriak sendagarririk ez 
izan baino lehen egin behar da, horren erabilerak erre egin 
arren, eta norbaitek barrutik gure aurkako madarikazioren 
bat esaten badu ere. 

Baina denak mereziko du gure oharrak ondo-
rio egokiak baditu, eta, orduan, gaur euren burua ukitut zat 
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eta iraindut zat hart zen zutenek ulertuko dute gure asmoa 
hobezina zela, eurenganako maitasunaren eraginez esan di-
tugula egiak, horiek eurent zat oso gordinak izan arren; izan 
ere, guk t xaloak jo eta goret si baino ez ditugu egin nahi, hori 
izango bailit zateke gure pozik handiena.

(…).

Igandeak t xekiarren jokoa ez zen nagusitu, 
eta ez zuten jokoaren kantitatez eta kalitatez irabazi: aurka-
riek nahi izan zutena egin zutelako jokatu eta irabazi zuten, 
zalant zarik gabe uste bait zuten halako ‘equipier’ apalak ez 
zirela eurent zako aurkari duinak.

Gainera (eta puntu honetan errua ez da jokala-
riena bakarrik, euren jokabidea onartu zuenarena eta erago-
tzi ez zuenarena baizik), futbol-zelaia bataila-eremu bihurtu 
zen (…), eta, futbol-zelaiak, ‘foot-ball assotiation’-en ant za 
baino gehiago, bat zuetan borroka askeko ‘stand’-aren ant za 
zuen. 

(…).”

Jokoari berari dagokionez, ezin da gauza handirik esan, 
‘Rolando’-k bere kronikan dioenez.

Partidaren hasieran, Carmelok aurrera egin eta, Urízar-i pase 
bikaina egin ondoren, azken horrek gogor eta behetik jaurti zuen, baina 
atezain t xekiarrak ozta-ozta baina ondo gelditu zuen baloia. 

Zuri-gorriek egindako jokaldien artean, aipat zekoak dira 
Sabinok egindako bat zuk, eta ikusleak guztiz poztu ziren halakoak ikusi 
zituztenean.

Halaber, G. Aguirrek erremate bikaina egin zuen buruz, Carlos 
Echevarríak maisutasun handiz ateratako korner batean.

Txekiarrek euren eskuin-barneko jokalariaren jaurtiketa go-
gorra baino ez zuten izan, eta Vidal-ek bikain blokeatu zuen hori.
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Carmelok eta Larrazak bikain jokatu zuten, eta aurrela-
riei balo iak ematen zizkieten etengabe; hala ere, baloi guztiak hut sean 
erort zen ziren. 

Era berean, aipat zekoak izan ziren José Antonio Agui-
rrek malt zurkeriaz egindako jaurtiketa, atezainak gelditu zuena, 
eta Aguirrek egindako joko-aldaketa bikain bat, baina azken hori 
alferrekoa izan zen, Urízar jokoz kanpo zegoelako.

Eta, orain, bilbotarren gol bakarra nola izan zen azalduko 
dugu: Acedo baloiarekin aurreratu zen, eta baloia G. Aguirreri pasatu zion; 
baina, hori jaurtit zeko prest zegoenean, at zelari t xekiar batek gogor heldu 
zion, eta epaileak penaltia adierazi zuen; zenbait ‘gorabeheraren’ ostean,  
Larrazak penaltia jaurti eta gola sartu zuen.

Partidako 23. minutuan, eta hau argi eta garbi esan behar 
da, Bilboko jokalariek ‘amaitut zat’ jo zuten partida. Izan ere, partidako 
35. minutuan, erdiko aurrelari t xekiarrak ihes egin eta Chomin Acedok 
ez zuen ahalegin t xikiena ere egin hori harrapat zeko. Aurrelariak arrase-
ko jaurtiketa egin eta Vidal-ek ezin izan zuen baloia gelditu. Banako ber-
dinketa izan zen, eta t xekiarrak partidan nagusit zen ari ziren; horrelaxe 
amaitu zen lehenengo zatia.

Bigarren zatian gertaturikoaren kontakizuna eta laburpena 
ondo azalduta dago ‘Penalty’-k El Nervión egunkarirako idat zitako kronikan: 

“Bigarren zatian gertaturikoak ez dauka izenik 
ere. Hau da, eduki badauka, baina ez diogu eman nahi. Min-
garriegia da. Gut xitan ikusi dugu halako ikuskizun penagarria. 
Futbola izan ezik, denetarik egon zen. Bat zuk eta besteak 
egurra emateaz baino ez ziren arduratu. Eta gauza batean 
benetan ekinez gero, gauza hori lortu egiten denez, alferrik 
da zer gertatu zen esatea. Benetan lot sagarria, negargarria. 

Zati honetan t xekiarrek beste bi gol sartu zi-
tuzten. Gut xiena gol horiek lort zeko modua da. Hogeita 
hamar ere sart zeko moduan izan ziren. Athletic-eko jokala-
riei berdin zien. Eta ikusleei ere bai. Are gehiago, nire ustez 
bat zuk eta besteak hori gertat zeko irrikan zeuden. Baina 
t xekiarrek, inori at seginik ez emateko, horretan ere ez zu-
ten asmatu. Eta hiru baino ez zituzten sartu.”

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   86Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   86 8/3/10   10:01:558/3/10   10:01:55



JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA

87

Azkenik, José Mª Mateos-en irit zia irakurriko dugu:

“Partidaren amaierako t xistuek agerian jart zen 
dute ikusle guztiek geu bezain haserre zeudela, egun hartako 
ikuskizun negargarriarekin.

Errudun nagusia epailea izan zen, jokalari bat 
baino gehiago bota behar bait zuen zelaitik. Eta ez diogu tal-
de honetako edo besteko jokalariak izan behar zirenik, talde 
bietakoak baizik.

Bat zuetan nazkagarria eta besteetan barrega-
rria zen jokalariek elkarri ‘egurra’ ematera zebilt zala ikustea, 
baloia askatu ondoren ere elkarri ostikoak ematen zizkiotela 
eta mehat xu egiten ziotela; elkarri bult zadak eman eta uki-
tuak ere egiten zioten,…

Lot sagarria, guztiz lot sagarria, eta nazkagarria, 
erabat nazkagarria.

Harrokeriarik eta aurretiaz pent saturiko era-
sorik gabeko futbola ikusi nahi dugu.

(…).

Beste irit zi bat zuk ere sort zen ziren, jakina, 
igandeko partidatik: Klubarekiko maitasuna da nagusia!

Benetan negargarria, norbere taldeko jokala-
riak horrela ikustea, aurkako taldeak nola irabazten duen 
lasai-lasai begirat zen!

Jarrera horri, hasieran, aurkaria mespret xat zea 
esaten zaio. A zer izen it susia!

Gero, norbere koloreekiko arduragabekeria 
esaten zaio. Penagarria!

Izan ere, igandeko partidak (erdi komikoa eta 
erdi tragikoa) zapore mingot sa ut zi zigun ahoan.” 
(La Gaceta del Norte, 24-09-30).
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3.- Bukat zeko, gogoratu behar da, partida horiekin ia bate-
ra, Athletic-ek ordezko taldea bidali zuela (Muguerza: Rousse, Onaindía; 
Salaberri, Antón Achalandabaso, Legarreta; Mendi, Hierro, Larracoechea, 
Artea, Aguirrezabala [‘Txirri’ I]) Gijón-era, Molinón futbol-zelaian lagunar-
teko bi partida jokat zera, Sporting taldearen aurka, hurrenez hurren, hila-
ren 28an eta 29an. Lehenengoa bi eta binako berdinketarekin amaitu zen 
(bilbotarrek partida amaitu baino bost minutu lehenago sartu zituzten bi 
golak, eta Aretak sartu zituen biak, bi korner buruz errematatuta); biga-
rren partida hiru eta hut s galdu zuen Athletic-ek.

BARCELONA, F. C.-ATHLETIC CLUB. LAGUNARTEKO BIKOIT ZA
1924ko urriaren 30ean, 06:25eko tren azkarrean, jokalari 

zuri-gorriak (Vidal, Rousse, Acedo, Allende, Hierro, José Antonio Agui-
rre, Larraza, Legarreta, Germán Echevarría, Erice, Areta, Eléxpuru, Agui-
rrezabala [‘Txirri’ I], Alfonso eta Carmelo Goyenechea) Bart zelonara joan 
ziren, Las Cort s futbol-zelaian Bart zelonaren aurka jokat zera, azaroaren 
1ean eta 2an.

Ordezkarit zat, Klubeko diruzaina joan zen, Jacinto Barquín 
jauna.

Athletic-ek hasita zuen eskualdeko t xapelketa, urriaren 
erdialdean, eta José Antonio Aguirrek, hilabete inguru jokatu gabe egin 
ondoren, lagunarteko bi partidetatik bigarrena soilik jokatu zuen; lehe-
nengo partida husnako berdinketarekin amaitu zen.

Azaroaren 2an, aurreikusitakoaren arabera, Las Cort s fut-
bol-zelaian Athletic-en eta Bart zelonaren artean hit zarturiko bi partide-
tako bigarrena jokatu zen. Partidak ikusle asko izan zituen, eta Vilalta jau-
na izan zen epailea.

Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; Rousse, Ace-
do; Lequerica, Salaverri, Legarreta; Erice, José Antonio Aguirre, Areta, 
Carmelo Goyenechea, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Bigarren partida hau lehenengoa baino hobea izan zen, za-
lant zarik gabe; baina, oro har, ez zen kalitate onekoa izan.

Lehenengo zatian, bi taldeek kornerrak atera zituzten, 
bat zuk nahiko arriskut suak. Bart zelonak mendean hartuta zuen Athletic, 
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eta epaileak penalti oso eztabaidagarria adierazi zuen bilbotarren arean; 
izan ere, bere ustez, Sagik aterata eta Pierak erremataturiko korner ba-
ten ostean, Acedok eskuarekin atera zuen baloia ateko lerrotik (Sagik 
kanpora bota zuen penaltia). Halaber, bi taldeetako aurrelariek jokaldi on 
gut xi bat zuk egin zituzten; kasu bat zuetan, Vidal eta Platko atezainek gel-
ditu zituzten, eta, beste zenbaitetan, aurrelariek eurek egin zuten hut s; 
adibidez, José Antonio Aguirreren jaurtiketa bat, Bart zelonako 
atezainaren gainetik igaro zena, edo Pieraren beste jaurtiketa bat, 
zutoinean jo zuena.

Bigarren zatia hasi eta apur bat geroago, benetako arrisku-
-egoerak gertatu ziren Vidal-en ate aurrean; horietariko batean, nahitaez, 
gola heldu zen: Walter-ek baloia urrundu, baloia Pierak hartu eta Hills-i 
egin zion pasea; horrek aurrera egin zuen, oztopo guztiak gaindituz. Ace-
do hori geldiarazten saiatu zen, baina driblina egin zion. Vidal ausardiaz 
irten zen, modu et sigarrian, eta Hills-ek erraz amaitu zuen jokaldia gola 
sartuta.

Golak eraginda, Athletic-ek erasoari ekin zion. Une horietan, 
bilbotarrek guztiz menderatu zuten partida; baina Carmelok (jaurtiketa 
bat urrunetik arrakasta barik eginez), José Antonio Aguirrek (korner 
batean kanpora errematatu zuen, Platko irten zenean), ostera ere 
Carmelok (golera jaurti baino lehen, Bart zelonako atezainak oinetatik ken-
du zion balioa) eta Aguirrezabalak (korner batean) ez beste inork ezin izan 
zuen golik sartu.

Athletic nekat zen hasi zen, eta, horrenbestez, jokoa parekatu 
egin zen. Athletic berriro saiatu zen, Carmeloren eta José Antonio 
Aguirreren jaurtiketa bikain banarekin, baina ez zuen ezer lortu.

Eta, geldiro-geldiro, bilbotarren atearen aurkako korner baten 
ostean, epaileak amaitut zat jo zuen partida. Katalanek irabazi zuten bat eta 
hut s.

FÉLIX SESÚMAGA ENTRENAT ZAILEA
Bilboko egunkari batek Madril-eko prent san agertutako albis-

te hau argitaratu zuen:

“Seguru dakigu albisteak harrera ona izango 
duela. Félix Sesúmaga, Zamorarekin batera Anberes-eko 
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olinpiadako ikusle guztiak harrituta ut zi zituena, Madril-eko 
Racing taldearen entrenat zaile izendatu dute.

Kiroletik baztertu duen gaixotasun larria sendatu-
ta, Sesúmaga futbolera it zult zeak harrera ona izango du jokalari 
ohiaren miresleen artean”. (La Gaceta del Norte. 24-11-16).

ATHLETIC CLUB-DEUSTO. ESKUALDEKO T XAPELKETA
José Antonio Aguirre lehenengo taldean sartu zenean, 

eskualdeko kopako partida jokat zeko, lehiaketa lehenengo it zuliaren 
amaieran zegoen, eta Athletic-ek lau partida zituen jokatuta:

Athletic Club, 3 - Erandio, 1
Sestao, 2 - Athletic Club, 1
Athletic Club, 2 - Arenas de Guecho, 1
Baracaldo, 1 - Athletic Club, 0

Emait zak ez ziren nahi bezain onak, Espainiako Kopa Txa-
pe lketan parte hartu nahi izanez gero; baina, hala eta guztiz ere, Athle-
tic-ek bere alde zuen (bakoit zari berea) Arenas-en aurka merezimendu 
osoz lorturiko garaipena, talde hori aurkari arriskut sua bait zen beti.

Azaroaren 30ean, San Mamés-en, ikusle kopuru nahiko han-
diarekin, Athletic Club-Deusto partida jokatu zen, Bizkaiko t xapelketakoa. 

Epailea Pelayo Serrano izan zen, eta bi taldeen hamaikakoak 
honako hauek izan ziren:

Athletic Club: Vidal, Rousse, Acedo; Sabino, Carmelo Go-
yenechea, Salaverri; Germán Echevarría, Allende, Areta, José Antonio 
Aguirre, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Deusto: Urdangarín; Bilbao, Cortadi; Orúe, García, Elías; 
Gracia, Mangas, Lecumberri. A. Cortadi, Idígoras.

Partidako lehenengo uneak garai hartako Athletic-en ohiko 
uneak izan ziren, hau da, taldea noraezean ibili zen. Lehenengo une 
horiek igaro ondoren, Athletic-eko erdilarien lerroa nagusitu egin zen, 
eta baloia ondo pasatu zieten aurrelariei; José Antonio Aguirrek eta 
Aretak bi jaurtiketa on eta indart su egin zituzten atera, baina 
Urdangarín-ek ondo gelditu zituen. 
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Germán-ek jokaldi ona egin zuen eskuineko hegale-
tik; baloia bikain erdiratu eta José Antonio Aguirrek ondo erre-
matatu zuen, baina baloia kanpora joan zen. Sabinok, une bat zuetan 
aurrelari bihurtuta, baloia ondo erdiratu eta Aretak errematatu zuen; baina 
Urdangarín-ek gelditu egin zuen baloia.

Deustok erasoaldiren bat zuk egin zituen, eta, horietan, ba-
tasun egokia egon ez arren, arriskuren bat sortu zen; Roussek eta Ace-
dok lan handia egin behar izan zuten. Aretak pase ona egin zion Ger-
mán-i; horrek hiru edo lau driblin egin eta arraseko jaurtiketa egin zuen; 
Urdangarín-ek ezin izan zuen gelditu, eta, horrela, Athletic-ek partidako 
lehengo gola sartu zuen, partidako hogeita bosgarren minutuan. 

Athletic-ek mendean hartuta zuen aurkaria. Athletic-en 
erasoak, erdilarien lagunt zarekin, iraunkorrak ziren. Allendek jaurtiketa 
bikaina eta indart sua egin zuen; baina Urdangarín-ek, ‘plongeon’ it zela 
eginez, kornerrera desbideratu zuen. Kornerra Germán-ek ondo atera 
eta Urdangarín-ek ukabilarekin urrundu zuen baloia.

San Mamés. 1924ko azaroaren 30a. Athletic-Deusto partida, Bizkaiko t xapelketakoa; bilbotarrek 5 eta 2 
irabazi zuten. Argazkian Athletic-en eraso bat ageri da. José Antonio Aguirre (ia irudiaren erdian), baloia-
ren ibilbideari begira, errematea egiteko prest. Iturria: Athletic Club.
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‘ Tx i r r i ’ - k 
José Antonio Aguirreren 
pase bat hartu, Orúeri 
driblina egin, barruan 
sartu eta atera jaurti 
zuen, baina baloiak lan-
gan jo zuen; ondoren, 
‘melea’ sortu zen eta 
Bilbaok, estualdi larrien 
ostean, urrundu egin 
zuen balo ia. Aretak ba-
loia hartu eta erdiratu 
egin nahi izan zuen; 

hala ere, Cortadik kornerrera bidali zuen baloia. Kornerra Salaverrik ate-
ra zuen, oso irekita.

Deusto taldeko aurrelaririk arriskut suena Idígoras izan zen. Ihe-
saldi onak egin zituen, eta, horietariko batean ondo jaurti zuen atera, baina 
Vidal-ek bikain gelditu zuen. Carmelok baloia Germán-i ondo pasatu, horrek 
lerroa korrika egin eta erdiratu egin zuen; Cortadik at zeko lerrora bidali behar 
izan zuen baloia, Aretak ez errematat zeko; kornerra bikain atera zuen Ger-
mán-ek, baina Urdangarín-ek ukabilez urrundu zuen, baina ez guztiz. Baloia 
Allendek hartu eta arraseko jaurtiketa baten bidez bigarren gola lortu zuen.

Gol horren eraginez, Deusto suspertu egin zen, eta aurre-
rat ze onak egin zituen; horietariko batean, Athletic-en aurkako jaurtiketa 
libre zuzena adierazi zuen epaileak; jaurtiketa Garcíak egin eta Vidal-ek 
ondo gelditu zuen; Deustoko aurrelariek sarrera egin zioten, baina bikain 
atera zen handik; Carmelok José Antonio Aguirreri egindako pase bikaina 
(heriot zaren pasea) ondo moztu zuen Urdangarín-ek, baloiaren bila ondo 
irtenda. Horrelaxe amaitu zen lehenengo zatia.

Bigarren zatiaren hasieran, Athletic-ek erasoaldi ederra egin 
zuen, eta, bertan, Aretak jaurtiketa bikaina egin zuen; baina Urdangarín-ek 
ondo gelditu zuen baloia, arazoekin izan bazen ere. 

Ikara gainditu ondoren, Deustoko jokalariek eskuineko he-
galetik abiatu ziren: Graciak ondo erdiratu eta Vidal-ek gelditu egin zuen; 
baina baloia ondo eut si barik, eta Roussek ozta-ozta eragotzi zuen gola. 
Athletic-eko eskuin-hegalekoak erasoari ekin zion; Germán-ek ondo erdi-
ratu eta Aretak areaz kanpotik egin zuen errematea: Urdangarín-ek jaur-

Athletic-ek Deustori sarturiko lehenengo gola; Germán Eche-
varríak sartu zuen, Urdangaríni baloia behetik igarota. Mollorik 
naturaletik egindako apuntea. La Gaceta del Norte, 24-12-02.
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tiketa bikain hori gelditu; baina, baloia indar handiz irit si zenez, ihes egin 
zion, eta ezin izan zuen ezer egin goleko lerroa igarot zeko; Serranok gola 
eman zien zuri-gorriei.

Deusto taldeko jokalariak ez ziren ikaratu, eta Lecumberrik, 
hirugarren gola sartu eta minutu gut xira, jaurtiketa ona egin zuen, baina 
malt zurkeriarik gabea, areaz kanpotik; Vidal-ek gelditu, baina baloiak ihes 
egin zion eskuetatik, eta sarean sartu zen.

3 eta 1eko markagailu horrekin, bi taldeak adoretu egin 
ziren: zuri-gorriak garaipena segurtat zeko, eta deustuarrak beste golen 
bat sart zeko. Athletic-ek bi korner lortu eta horiek ondo atera zituen 
Germán-ek. Lehenengoa Carmelok errematatu zuen buruz, eta bigarre-
nean ‘melea’ sortu zen, Cortadik salbatu zuena.

Gero, une bat zuetan Athletic-eko erdilarien lerroak behera 
egin zuen, eta Deustok partidan nagusit zeko aprobet xatu zituen une ho-
riek; horrela, Cortadik arraseko jaurtiketa egin zion Vidal-i, eta horrek kor-
nerrera bidali zuen baloia, at zamarren puntarekin ukituta, bestela sarean 
sartuko bait zen: Graciak kanpora atera zuen kornerra, eta une bat zuk ge-
roago Idígoras-ek gauza bera egin zuen.

Allendek (indibidualistegia), driblin bikainak egin on-
doren, ‘Txirri’-ri pasatu zion baloia. Horrek, beti bezala, bikain er-
diratu eta José Antonio Aguirrek erremate it zela egin zuen buruz. 
Baloia angelutik sartu 
zen, Urdangarín ondo 
luzatu arren; luzat ze 
horretan atezaina lesio-
natu egin zen, zutoinaren 
aurka kolpea jota, eta ze-
laitik atera behar izan zu-
ten, apur bat zorabiatuta 
bai t zegoen. 

U rd a n g a -
rín-en lekua Bilbaok har-
tu zuen; Cortadi erdilaria 
defent sara igaro zen, eta, 
hamar jokalarirekin ere, 

José Antonio Aguirreren gola, Urdangarín-i baloia angelutik 
sartuta, hori baloiaren bila luzatu arren. Mollorik naturaletik 
egindako apuntea. La Gaceta del Norte, 24-12-02.
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Deustok eraso onak egin zituen; horietariko batean, Idígoras goitik sartu 
zen, eta bere taldearen bigarren gola lortu zuen.

Baina, deustuarrek indarrik gabe gelditu ziren; izan ere, par-
tida amaitu arte, Athletic argi eta garbi nagusitu zen; korner bat lortu, 
Germán-ek atera eta Aretak ondo errematatu zuen.

Aretak berak, apur bat geroago, bolea bat enpalmatu zuen 
ezkerrez, eta baloiak zutoinean jo zuen; errebotez, Bilbaoren burua jo eta 
kornerrera joan zen. Kornerra Germán-ek atera eta Cortadik buruz urrun-
du zuen. Partida amait zear zegoela, jendea irteten hasita zegoenean, 
Aretak, berak bakarrik egindako eraso batean, bilbotarren bosgarren gola 
(azkena) lortu zuen, goitik egindako jaurtiketa gogor baten bidez; handik 
gut xira, partida amaitu egin zen.

ATHLETIC CLUB-SPORTING. LAGUNARTEKO BIKOIT ZA

Asturias-eko taldea, abenduaren hasieran, San Mamés-era 
etorri zen, Athletic-ek Sporting-en futbol-zelaian jokatu ondoren. Manolo 
Meana, nazioarteko erdiko erdilaria, lesionaturik zegoen; beraz, taldekidee-
kin etorri, baina partidak tribunako aurrealdetik ikusi behar izan zituen.

Abenduaren 7an (igandea), hit zarturiko partidetariko lehenen-
goa jokatu zuten, Gijón-eko Sporting-ek eta Bilboko Athletic-ek; ikusle kopuru 
handia egon zen, baina partidaren eta bi kluben garrant ziaren araberakoa. 
Agian, Sporting-eko Meana jokalariak (lehen esan dugunez) eta Carmelok 
eta Athletic-eko beste jokalari on bat zuk partida jokatu ezin izateak eragina 
izango zuen pent satutakoa baino ikusle kopuru t xikiagoa egotean.

Epailea Fausto Martín izan zen, eta bi taldeen hamaikakoak 
honako hauek izan ziren:

Athletic: Vidal; Careaga, Acedo; Salaverri, Larraza, Legarreta; 
Mendi, José Antonio Aguirre, Contreras, Areta eta Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Sporting: Amadeo; Germán, Bolado; Menéndez, Jesús, Corsi-
no; Pachi, Domingo, Morilla, Trapote, Argüelles.

Partidako lehenengo uneak Sporting-en aldekoak izan ziren; 
asturiarrek eraso onak egin eta horiek arrisku-sent sazioa sortu zuten.
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Partidako seigarren minutuan, Argüelles-ek bikain ihes egin 
eta erdiraketa ona egin zuen; baloia Pachik azkar hartu eta hurbiletik egin 
zuen jaurtiketa, baxua eta kokapen onekoa; horrela, Sporting-ek lehe-
nengo gola sartu zuen.

Bilbotarrak suspertu egin ziren, eta eraso handiak egin zi-
tuzten Amadeoren eremuaren aurka. Mendiren erdiraketa bikain bat 
trebetasun handiz errematatu zuen buruz Contrerasek, baina Amadeok 
aldaratu egin zuen baloia. Larrazak baloia hartu eta jaurtiketa gogorra 
egin zuen; baloiak Germán-en gorput zean jo zuen gogor, eta jokalari hori 
lurrera bota zuen.

‘Txirri’-k jokaldi it zela egin zuen, eta baloia Aretari pa-
satu zion. Horrek baloia erdiratu eta José Antonio Aguirrek bolea 
ona enpalmatu zuen, baina baloia, ozta-ozta, langaren gainetik 
irten zen. 

Ondoren, José Antonio Aguirrek berak pase it zela egin 
zion Mendiri. Hegaleko aurrelariak bikain erdiratu eta Contrerasek erre-
mate ikusgarria egin zuen: baloia angelutik sartu zen. 13. minutua zen.

San Mamés. 1924ko abenduaren 7a. Athletic Club 5 – Sporting 2.
José Antonio Aguirrek baloia Aretari pasatu eta horrek Contrerasi bidali dio; azken horrek, ausardia handiz 
sartuta, Athletic-en bosgarren gola egin du, jaurtiketa baxua eta kokapen handikoa eginez.
Iturria: Athletic Club.
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Athletic-ek mendean hartuta zuen Sporting. Erdilarien le-
rroa bikain ari zen; hain zuzen ere, Larrazak eta Legarretak, baita Salaverri 
helduak ere, etengabe bidalt zen zizkieten baloiak aurrelariei. Eta Spor-
ting-eko jokalariek defent sa-horma gaindit zen zutenean, bertan zeuden 
Acedo eta Careaga, aurrelarien ahaleginak zapuzteko prest.

Partidako hogeita zazpigarren minutuan, Athletic-ek eraso 
gogorra egin zuen. José Antonio Aguirrek pilota Aretaren oinetan 
jarri eta horrek, ‘kanoilari’ bikaina izanik, jaurtiketa ikaragarria 
egin zuen urrunetik, Amadeok gelditu ezin izan zuen jaurtiketa.

Horrelaxe amaitu zen lehenengo zatia.

Sporting-eko jokalariek, lehenengo zatian, zenbait eraso 
egin zituzten, oso ikusgarriak, gehienetan ezkerretik; horri zegokionez, 
aipagarriena Argüelles-en lana izan zen.

Lehenengo zatia, oro har, oso azkarra eta interesgarria izan 
zen; baina, bertan, et xeko taldea nagusitu zen; nagusitasun hori erdiko 
lerroan euskarritu zen, lerro horretako jokalariek partida oso ona jokatu 
bait zuten. 

Bigarren zatiko lehenengo minutu eta erdian, Con-
trerasek José Antonio Aguirreren pasea hartu eta, aurkako at ze-
lariari iruzur eginez, arrat saldeko laugarren gola eta zuri-gorrien 
hirugarrena lortu zuen.

Athletic argi nagusit zen ari zen, eta presio handia egiten zion 
aurkariari.

Presio horren ondorioz, laugarren gola sartu zuen. Hain zu-
zen ere, Boladok eskuarekin jo zuen baloia, Mendiren erdirat ze bat gelditu 
nahirik, eta epaileak penaltia adierazi zuen; Larrazak penaltia jaurti eta gola 
sartu zuen.

Careaga eta Acedo, konfi ant za handiegiarekin, behar baino 
gehiago aurreratu ziren, eta Morilla erdiko aurrelariak aukera bat erabi-
li, azkar ihes egin eta asturiarren bigarren gola sartu zuen, indar handirik 
gabe jaurtita: kokapen handiko jaurtiketa izan zen eta Vidal-ek ezin izan 
zuen gelditu, guztiz ‘salduta’ gelditu zelako.
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Minutu bat zuk geroago, Mendik baloia José Antonio 
Aguirreri ut zi zion. Aguirrek Aretari pasatu eta horrek Contrerasi 
aurreratu zion; Contreras ausardia handiz sartu eta bilbotarren 
bosgarren gola sartu zuen, kokapen handiko arraseko jaurtiketa 
baten bidez.

Sporting, bigarren zati honetan, bere atea ahal zuen bezala 
defendat zera mugatu zen. Oro har, talde ahularen irudia eman zuen (ez da 
ahaztu behar Meana barik Sporting guztiz ahulduta geldit zen zela, jokalari 
hori taldearen benetako ardat za bait zen; gainera, zelai erdiko hut sunea 
talde osoak nabarit zen zuen); agerian gelditu zen Athletic baino maila as-
koz ere baxuagoko taldea zela; Athletic-ek ondo jokatu zuen, eta ez zen 
nabaritu titular bat zuk falta zirela. Taldeak fedea eta gogoa jarri zuen bo-
rrokan, eta partida argi menderatu zuen.

José Antonio Aguirrek lan handia egin zuen, eta, 
jau rtiketetan zorte handirik eduki ez arren, goleko bi pase egin 
zizkien taldekideei. 

Bigarren partidarako (biharamunean), Athletic-ek aldake-
ta bat zuk egin zituen: Vidal-en ordez Elorza, Careagaren ordez Rousse, 
Salaverriren ordez Sabino, Mendiren ordez Germán Echevarría eta José 
Antonio Aguirreren ordez Antón Allende.

Athletic-ek bi eta bat galdu zuen San Mamés-en.

Kirol-kritikarien arteko adostasuna egon zen; hau da, aurreko 
lerroan egindako aldaketek kalte egin zioten Contrerasen jokoari. Bi par-
tida horietan, Athletic-ek berriro frogatu zuen Contreras jokalaria erdiko 
aurrelarit zat; izan ere, jarrait zaileak eta kritikariak ez ziren Contrerasen al-
dekoak, denboraldiaren hasieran jokaturiko lehenengo partiden eraginez, 
bertan denetik egon bait zen. Baina Contrerasek bikainarekin gainditu zuen 
azterketa: hiru gol sartu zituen.

Hona hemen El Liberal egunkariko ‘Rolando’ kirol-kritikariak 
horri buruz zuen irit zia:

“Contrerasek bi partida on jokatu ditu Sporting-
en aurka, lehenengoa bigarrena baino hobea; baina ez bere 
erruz, eskuin-barnekoaren (A. Allende) erruz baizik, hori te-
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matuta baitabil driblinak eta joko ‘at seginkoia’ egiten, berak 
eta Germán-ek dioten bezala; eta, baloiak Contrerasi José 
A. Aguirreren maiztasunarekin eta interes ezarekin 
pasat zen ez dizkionez, azken horren lana ez da lehenen-
go partidakoa bezain distirat sua izan”.

PAZKOKO ‘MATCH’ HANDIAK SAN MAMÉS-EN
Athletic Club-Kopenhageko Boldklubben af 1893.
Lagunarteko bikoit za

Athletic-ek galdu egin zituen talde danimarkarren aurkako 
bi partidak, abenduaren 21ean eta 25ean jokatutakoak; hurrenez hurren, 
hiru eta bi, eta lau eta hiru.

José Antonio Aguirrek ez zuen ez bata ez bestea jokatu.

Athletic Club-Goteborg-eko Kamraterma. Lagunarteko bikoit za
Lehenengo partida San Mamés-en jokatu zen, eta hala-mo-

duzko sarrera egon zen, abenduaren 28an (igandea).

Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Amann; Rousse, 
Careaga; Hierro, Larraza, Sabino; Germán Echevarría, Areta, José Antonio 
Aguirre, Carmelo Goyenechea, G. Aguirre.

San Mamés. 1924ko abenduaren 28a. Athletic-ek 1 – Goteborg-eko Kamratermak 2. Suediako taldearen 
hamaikakoa. Argazkia Rosaenz. Iturria: Athletic Club.
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Kamraterna ‘galbidezko’ taldea 
izan zen; hau da, istiluak, liskarrak, matrakak 
eta halakoak sortu zituen. Partida euren al-
dekoa izan zen, eta, hala eta guztiz ere, ezein 
unetan ere ez zuten kiroltasunez jokat zen ja-
kin: joko zikina eta arriskut sua egin zuten, eta 
protestatu egin zituzten epailearen erabakiak, 
erabakiok gehienetan euren aldekoak izan 
arren.

Athletic-ek erdiko erdilari barik na-
gusit zeko miraria egin zuen, baina ez zuen parti-
da irabazten jakin atera jaurtiketarik egin gabe.

Oro har, ikusleak ez ziren pozik 
gelditu zuri-gorrien lanarekin. Erraz irabazte-
ko aukera izan zuten, baina galdu egin zuten 
partida. Zuri-gorrien erasoko albo eskuinari 
ez zit zaion jokorik eman (suediarrek guztiz 
ut zitako alboa); hori akat s oso larria izan zen, 
eta, horren ondorioz, suediarren atera ez zen 
jaurtiketarik egin.

Jaurtiketarik ez egiteari dago-
kionez (talde zuri-gorriak denboraldi hasiera-
tik zeukan gaixotasuna), José Mª Mateos-ek 
hauxe idat zi zuen La Gaceta del Norte egunka-
rian (24-12-30):

“Athletic-eko erasoan 
jau rtit zaile onak daude, baina parti-
detan noizean behin baino ez da jaur-
tiketarik ikusten.

Eta, jaurtiketarik gabe, jo-
koa menderatu arren, ezin da partidarik 
irabazi.

Suediarrek ondo ixten 
zuten bidea, zuri-gorriek jaurtiketarik 
ez egiteko; hala ere, jaurtiketa gut xiegi 
egin zen.

Kamratermako atezaina.
'Tom'-en karikatura.
La Gaceta del Norte, 24-12-28.

Valdus Lund, Kamratermako es-
kuineko at zelaria eta kapitaina.
'Tom'-en karikatura.
La Gaceta del Norte, 24-12-28.

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   99Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   99 8/3/10   10:02:008/3/10   10:02:00



100

I I .  KAP ITULUA.  JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  ETA ATHLETIC CLUB-EKO EGONALDIA

Eta, gainera, jaurtiketa eza 
hori denboraldi osoan egon da.

Eta off-side edo jokoz 
kanpoko jokaldian behin eta berriro 
erort zeko ‘inozokeria’?

Aurrelariek ondo jakin 
be har dute halakoak eragozten, ezta?

Aurreko lerroa eraginko-
rra izan behar da. Golak sart zen jakin 
ezean, alferrekoa da jokoan nagusit zea. 
Eta, azken horri dagokionez, Athletic ez 
dabil oso ondo.

Jokalarien proba igandean 
jarraitu zen.

J. A. Aguirre erasoko le-
rroko erdialdean egon zen. Bere ezaugarriak aint zat 
hartuta, ondo ibili zen izatez berea ez zen postu ho-
rretan… Mutil hau, dena nahikaria eta gogoa, langile  
nekaezina; baloia ondo menderat zen du, badaki pa-
seak egiten…, baina ez du errematat zen; erdilari ona 
izango lit zateke! Eta ez da ahaztu behar erdilariak 
funt sezkoak direla, eta aurrerant zean ere halakoen 
beharrizana egongo da.”

Partidari berari dagokionez, aipagarrienak sartutako golak dira:

Lehenengo zatian, hut s bat aprobet xatuz, Johansson-ek 
(erdiko aurrelaria) ezustean jaurti eta sarean sartu zuen baloia.

Bigarren zatian, G. Aguirrek baloia erdiratu eta Germán-ek 
errematatu egin zuen. Suediarren defent sak baloia apur bat desbidera-
tu eta, horrela, ez zen atean sartu. Baina José Antonio Aguirre or-
duant xe heldu zen, baloia kanpora joatear zegoenean, eta ate 
barruan sartu zuen.

Filip Johansson, Kamratermako 
erdiko aurrelaria, bi golak sartu 
zituena. 'Tom'-en karikatura.
La Gaceta del Norte, 24-12-28.
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Baina, partida amait zear zegoenean, suediarrek garaipen 
‘ofi ziala’ lortu zuten, zelai erditik igaro ziren aldi urrietariko batean. Era-
bakiezintasun bat egon zen (kontuan hartu behar da Rousse lesionaturik 
irten zela, eta Acedori, hasi eta gut xira, ostikoz buruan jo zutela, eta, ho-
rren ondorioz, zorabiatuta egon zela luzaro); ezker-hegalekoak oso labu-
rrean eta arrasetik erdiratu eta erdiko aurrelariak (golaren lerroan bertan) 
baloia sakatu baino ez zuen egin behar izan.

Suediarren garaipen ‘ofi ziala’ izan zen; izan ere, modu 
ulertezinean, epaileak Athletic-en aldeko korner bihurtu zuen Carme-
loren legezko gol bat. Gol bikaina izan zen, ageri-agerikoa. Carmeloren 
jaurtiketa it zela izan zen. Baloiak gogor jo zuen langan. Golaren lerro 
barruan erori eta botea kanporant z eman zuen, eta, bertatik, suedia-
rrek kornerrera bidali zuten. Epaileak ez zuen golik ikusi, eta kornerra 
adierazi zuen. 

Bigarren partida zuri-gorriek irabazi zuten, hiru eta bat.

Athletic Club-Zurich-eko Der Fussball Club.
Lagunarteko bikoit za

Bi partida hit zartu ziren, hurrenez hurren, urtarrilaren 4an eta 
6an jokatu beharrekoak.

Suit zako taldearen bisitaldiaren 
aurretik, Madril-eko prent sak laudorio han-
diak egin zizkion talde horri (Madril-en joka-
turiko bi partidetan aldeko hamahiru gol lortu 
zituzten suit zarrek); hala ere, Zurich-eko tal-
deak San Mamés-en ez zien ondo erant zun 
jendeak jarritako it xaropenei. Talde bisitariko 
jokalariek ez zuten ezer berezirik erakut si, ez 
banaka eta ez mult zoka, talde handia zela 
erakusteko. Zurich-ek ez zuen ez teknikarik 
ez taktikarik. Ez pase laburrik eta ez luzerik; 
jokorik ere ez, ez goitik eta ez behetik; ez era-
sorik ez defent sarik. 

Lehenengo partida (José Antonio Aguirrek jokatu zuen baka-
rra) zuri-gorriek irabazi zuten, bi eta bat; bigarrenean, suit zarrek egurra 
jaso zuten, bederat zi eta hut s galdu bait zuten.

Zurich-eko ezker-erdilaria. 
'Tom'-en karikatura.
La Gaceta del Norte, 25-01-06.
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Hilaren 4ko partidan, Athletic-en 
hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; Rousse, 
Acedo; Sabino, Larraza, Legarreta; Cantolla, 
José Antonio Aguirre, Larracoechea, Car-
melo eta Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Athletic hasiera-hasieratik nagu-
situ zen, eta suit zarren aterako erasoak eten-
gabeak ziren; horrela, atezainak gelditu onak 
egiten bazekiela erakut si zuen.

Partida hasi eta minutu gut xira, 
Larracoecheak eta at zelari suit zar batek gogor 
egin zuten talka elkarren aurka. Larracoecheak, 
lesionatuta (hanka apurtuta), kanpotik irten 
be har izan zuen; horren ordez, Areta sartu zen.

Bilbotarrek partida guztiz men-
deratu arren, taldeak ez zuen jakin nagusita-
sun horri hobaririk aterat zen; izan ere, aurre-
lariek ez zuten aterako jaurtiketarik egin, eta, 
egin zutenean ere, hut s egin zuten.

Partidako hogeita hirugarren mi-
nutuan, suit zarrek eraso egin eta erdiko au rre-
lariak, jaurtiketa luzea, baxua eta kokapen 
onekoa eginez, gola sartu zuen (Vidal-ek ezin 
izan zuen gelditu); horrela, Zurich-ek partidako 
lehenengo gola (bakarra) lortu zuen.

Athletic-ek presio handia egiten 
jarraitu zuen, eta, hogeita hemeret zigarren mi-
nutuan, egoera arriskut sua urrunt zen saiat zean, 

defent sa batek eskuekin aldaratu zuen baloia; epaileak penaltia adierazi eta 
Aretak gola sartu zuen, atezain suit zarrak (baloia at zamarren puntarekin 
ukitu arren) gelditu ezin izan zuen jaurtiketa gogor baten bitartez.

Berdint zea lortu ondoren, Athletic-ek joko indart sua eta 
ze hat za garatu zuen, eta aurkariak guztiz inguratu zituen.

Jendeak t xaloturiko futbol oneko minutuak izan ziren.

Zurich-eko ezker-hegalekoa. 
'Tom'-en karikatura.
La Gaceta del Norte, 25-01-06

Suit zar atezaina.
‘Tom’-en karikatura.
La Gaceta del Norte, 25-01-06
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Bigarren zatian, bilbotarrek benetako futbol-erakustaldia egin 
zuten. Athletic galazko egunetako Athletic izan zen; hau da, talde nahikaria 
eta garaiezina.

Partidako hamabosgarren minutuan, Aretak, Aguirre-
ren pase bikaina hartuta, garaipenaren gola lortu zuen, jaurtiketa 
azkarra eta geldiezina eginez.

Athletic-en nagusitasuna erabatekoa izan zen, eta, zuri-go-
rrien joko zoragarriari aurre egiteko, suit zarrek kiroltasunik gabeko de-
fent sa bortit za garatu behar izan zuten.

Jokalari zuri-gorri guzti-guztiek merezi izan zuten ikusleek 
eskainitako t xaloaldia.

Aurreko lerroari dagokionez, aipat zekoa da, batasun 
handi barik jokatu arren, gogot su ibili zela; bertan, Areta eta José 
Antonio Aguirre nabarmendu ziren.

ATHLETIC CLUB-BARAKALDO. ESKUALDEKO T XAPELKETA
José Antonio Aguirre Eskualdeko Txapelketa amait zeko bi 

partida soilik geldit zen zirenean it zuli zen lehiaketa ofi zialera; une horre-
tan, sailkapena ez zen guztiz Athletic-en aldekoa. Get xoko Arenas zegoen 
lehenengo postuan, bi puntuko aldearekin; Arenas-ek, oraint su, berdinketa 
garrant zit sua lortu zuen, bere zelaian Athletic-en aurka jokaturiko parti-
dan. Athletic-ek, beraz, irabazi egin behar zituen beste partida guztiak, eta, 
aldi berean, beharrezkoa zen Arenas-ek partidaren bat galt zea.

Partida, aurreko igandean eguraldi t xarraren ondorioz eten 
ondoren, Inauteri-asteartean jokatu zen, ot sailaren 24an. 

J I G B K E Puntuak

ARENAS 8 6 1 1 23 6 13

ATHLETIC 8 5 2 1 15 8 11

SESTAO 9 3 4 2 11 15 8

BARACALDO 7 2 2 3 3 6 7

ERANDIO 8 2 3 3 9 14 7

DEUSTO 8 0 0 2 7 20 2
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Bi taldeetan baxa garrant zit suak egon ziren. Barakaldon 
‘Travieso’ eta Bringas, eta Athletic-en Rousse, Acedo eta Larraza.

Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; Onaindía, 
Legarreta; Sabino, Carmelo Goyenechea, Hierro; Cantolla, Laca, Areta, 
José Antonio Aguirre, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Epailea Fausto Martín izan zen; partida interesgarria, garbia 
eta kiroltasunez betea izan zen. Talde zuri-gorriak, oro har, partida 
bikaina jokatu zuen, batez ere aurrelariek.

Athletic-ek zort zi eta bi irabazi zuen partida. Eta, edozein par-
tidatan golak oso interesgarriak direnez, horiek azalduko ditugu orain:

Lehenengo zatia.

Athletic-en lehenengo gola. Aretak pasea buruz egin, Agui-
rrek baloiari igarot zen ut zi eta Aguirrezabalak arraseko jaurtiketa geldiezi-
na egin zuen.

San Mamés. 1925eko ot sailaren 24a. Athletic-ek 8 – Barakaldok 2. Barakaldoko atezainaren urruntzea
Argazkia Rosaenz. Iturria: Athletic Club.
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Athletic-en bigarren gola. Eraso etengabeetariko batean, 
Lacak jaurtiketa indart sua egin eta baloia langa ukituta sartu zen atean. 
Barakaldoko Uríbarri atezainak ‘estatuarena’ egin zuen. Jaurtiketak ezus-
tean harrapatu zuen, erabat.

Athletic-en hirugarren gola. Aguirrezabala, jokat zen jakitea-
ren, trebetasunaren eta potent zia fi sikoaren erakustaldi bikaina eginez, 
kornerreko lerroraino heldu zen, eta, bertatik, heriot zaren pasea egin zuen. 
Laca, Prat s at zelariak jazarrita, errematat zera joan zen, eta gorput zarekin 
sartu zuen baloia atean. 

Bigarren zatia.

Athletic-en laugarren gola. Aretak sartu zuen, eskuinarekin 
egindako jaurtiketa baten bidez. Baloiak defent sa baten gorput zean jo 
zuen, eta Aretarengana heldu zen berriro; horrek, baloia ezkerrarekin pres-
tatu ondoren, gogor jaurtita sarean sartu zuen albo batetik.

Athletic-en bosgarren gola. Carmeloren pasea. Aretak, 
azkar-azkar, bere buruarekiko bira egin eta gogor jaurti zuen; baloia zu-
toinaren ondo-ondotik sartu zen.

Athletic-en seigarren gola. José Antonio Aguirrek ihes 
egin eta, angelua galdu baino apur bat lehenago, arraseko jaur-
tiketa gurut zatua egin zuen, zutoinaren ondora. Barakaldoko ate-
zaina luzatu egin zen, baina ezin izan zuen baloia hartu; baloia 
atearen beste aldetik sartu zen.

Barakaldoren lehenengo gola. Eguíak trebetasun handiz 
egin zuen ihes. Kornerreko lerrotik erdiraketa egin eta Errastik, ondo 
kokatuta, jaurtiketa gogorra eta it xia egin zuen; Vidal-ek ezin izan zuen 
ezer egin gola eragozteko.

Athletic-en zazpigarren gola. Aguirrezabalak baloia 
erdiratu eta José Antonio Aguirrek oso gogor errematatu zuen. 
Baloia t ximista bezala sartu zen atean, albo batetik, eta Barakal-
doko atezainak ezin izan zuen erreakzionatu, taldekideek baloia 
ikusterik kent zen ziotelako.

Athletic-en zort zigarren gola. Carmelok, erdiko erdilari postuan, 
aurrera egin eta, areaz kanpotik, jaurtiketa baxua eta gogorra egin zuen. Urí-
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barri bikain luzatu zen, eta baloia at zamarren puntarekin ukit zea lortu zuen. 
Baina, baloia indart su eta efektu handiz zihoanez, sartu egin zen atean.

Barakaldoren bigarren bola. Athletic-en areako ezkerreko an-
geluaren parean egindako falta oso arriskut su batean heldu zen. Falta ate-
ra eta baloia ate aurrean gelditu zen; horrela, buruak nahasi eta Prat s-ena 
nagusitu zen: baloia jo eta sarean sartu zuen.

Aipat zekoa da, Athletic-ek zort zi baino gol gehiago sart zeko 
aukera izan zuela. Izan ere, Aretaren eta Lacaren jaurtiketa bikain bat zuek 
langan jo zuten, Uríbarrik beste jaurtiketa oso zail bat zuk gelditu zituen, eta 
José Antonio Aguirrek bi aukera galdu zituen, Sabinok eta Agui-
rrezabalak pase miresgarrien eraginezkoak. Aguirrek ez zuen as-
matu eta baloia, bi kasuetan, gurut zatuegi irten zen. 

ATHLETIC CLUB-SOCIEDAD DEPORTIVA DEUSTO. ESKUALDEKO 
T XAPELKETA

Partida 1925eko mart xoaren 1ean jokatu zen. Athletic-ek 
partida irabazi beharra zuen, eta, gainera, beharrezkoa zen Arenas-ek Ba-
rakaldoren aurkako partida galt zea. Hala eta guztiz ere, ez zen eskualdeko 
t xapelduna izango, baina berdinketa hausteko partidan hori lort zeko auke-
ra izango zuen.

Bi taldeak baxa garrant zit suekin irit si ziren partidara.

Deustok (aurreko partidetan dena delakoagatik aurreko par-
tidetan jokatu ezin izan zuten jokalari bat zuek jokatuko zutela esan arren) 
Miguel Urdangarín atezain bikainarekin (entrenamendu barik eta gaixorik, 
eta, beraz, deustuarren atea eraginkortasunez defendat zeko aukerarik 
gabe) baino ezin izan zuen bere taldea indartu; izan ere, zenbait jokala-
ri garrant zit su ez ziren hamaikakoan sartu, adibidez, Ángel Cortadi, Viar 
anaiak, Wencomislao, etab.

Athletic-ek, bestalde, lehenengo taldeko lau jokalaririk one-
netarikoak ut zi behar izan zituen hamaikakotik kanpo: Acedo eta Rousse 
at zelari bikainak, Larraza erdiko erdilaria eta Germán Echevarría eskuin-he-
galekoa. Baxa horien eraginez, aldaketa garrant zit suak egin behar izan ziren 
talde zuri-gorrian; baina Athletic, talde heldua zenez eta bere beha rrizan 
zein ziren ondo zekienez (sarritan ikusitako beharrizanak), ordezko onak 
zituen bere taldean, eta horien kalitatea azken partidetan ikusi zen. Horrela, 
El Liberal egunkariko ‘Rolando’ kirol-kronikariaren arabera: 

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   106Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   106 8/3/10   10:02:038/3/10   10:02:03



JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA

107

“… Athletic-ek lehenengo kategoriako 
klub askok euren lehenengo taldeetarako nahiko li-
tuzketen ordezko jokalariak ditu; esate baterako, 
Cantolla, Hierro, Onaindía eta J. A. Aguirre.”

Epailea Pelayo Serrano izan zen, eta bi taldeen hamaikakoak 
honako hauek izan ziren:

Athletic (Barakaldoren aurkako partidako hamaikako bera): 
Vidal; Onaindía, Legarreta; Sabino, Carmelo Goyenechea, Hierro; Cantolla, 
Laca, Areta, José Antonio Aguirre, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Deusto: Urdangarín; Alberto Cortadi, Idígoras; Orúe, García, 
Elías; Gerardo, Mangas, Landazábal, Bergareche, Gracia.

Partidako lehenengo minutua bete barik zegoenean, Aguirre-
zabalak, erasoaldi azkar baten ostean, bikain erdiratu zuen baloia areara. 
Urdangarín-ek ez zuen ondo heldu baloia, eta ihes egin zion; horrela, Are-
tak, azkar, trebe eta zuhur, sarean sartu zuen.

Gol inozo horren ostean, partida aspergarria izan zen, eta 
be hin baino ez zen zirrararik egon: Gerardok Athletic-eko defent sa gainditu, 
at zerant z pase bikaina egin eta Graziak kanoikada ikaragarria jaurti zuen bi 
metroko distant ziatik; baloiak Vidal-en kontra jo eta, horrela, zorionez, gola 
saihestu zen. Vidal-en alde, esan behar da kokapen oso onean zegoela, eta 
segurtasunez aldaratu zuela hegalari deustuarraren jaurtiketa bortit za.

Ondoren, lasaitasuna irit si zen berriro; lasaitasun hori epai-
learen t xistuak eten zuen, lehenengo zatiaren amaiera adierazten zuen 
t xistuak.

Bigarren zatian zirrara handirik ez, baina golak egon ziren. 
Mota guztietako golak egon ziren. Batetik, gol garbia, distirat sua eta bi-
dezkoa; bestetik, gol iluna, grisa eta logikarik gabea, jokoz kanpo nabar-
men baten ondoriozkoa.

Golak azalduko ditugu.

Bigarrena: Aguirrezabalak jokoz kanpoko egoera nabarian 
hartu zuen baloia. Lasai aurreratu eta gurut zatu egin zuen baloia, Urdan-
garín-en zaint zari iruzur eginez. Partidako seigarren minutu eta erdia zen.
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Hirugarrena: Urdangarín-ek ozta-ozta aldaratu zuen José 
Antonio Aguirreren jaurtiketa gogorra. Laca, leku onean kokatuta, 
aukeraz baliatu eta gola fusilatu zuen. Partidako hamaikagarren minutua.

Laugarrena: Minutu bat geroago. Cantollak ondo erdiratu eta 
Aretak bikain errematatu zuen.

Bosgarrena: Legarretak eraso bikaina egin, baloia Carmelori 
pasatu eta horrek Lacari eman zion. Azken hori jaurtit zaile bikaina zen, eta, 
urrunetik, sarean sartu zuen baloia. Hogeita batgarren minutua.

Seigarrena: Minutu eta erdi geroago. Aguirrezabalak 
eta José Antonio Aguirrek konbinazio ederra (t xalogarria) egin, 
eta, ondoren, azken horrek ondo kokaturiko jaurtiketa geldiezina 
egin zuen.

Zazpigarrena: Cantollak karrera luzea egin eta erdiratu 
egin zuen. José Antonio Aguirrek baloia Aretari pasatu (jokoz kan-
po, argi eta garbi) eta azken horrek, hurbiletik sarean sartu zuen baloia. 
Berrogeita hiru minutu eta erdi.

Athletic, lehenengo zatiko hala-moduzko jarduketaren os-
tean, garaipen argia lortu zuen bigarrenean, ahalegin handiegirik egin 
gabe. Helburua lortuta zegoen.

El Nervión egunkariko ‘Penalty’ kirol-kronikariak, besteak 
beste, hauxe nabarmendu zuen:

“Partidako unerik distirat suenak ‘Txirri’-k 
eta Aguirrek (J. A.) eskaini zituzten (ezker-hegal it zela 
erat zen duten bi jokalari adiment su), eta t xaloaldirik 
beroenak eurent zat izan ziren.”

Titularren eta ordezkoen gaira it zulita, hona hemen ‘Rolan-
do’-k, El Liberal egunkarirako, partidaren kronikan idat zitakoa:

“Onaindíak, Hierrok, Aguirrek (J. A.) eta Can-
tollak zuka egin eta aurrez aurre begiratu ahal diete jo-
kalari titularrei; izan ere, azken horietariko askok harro-
-harro sinatuko lituzkete ordezko jokalarion jokaldiak.”
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Partida honekin Athletic-ek amaiera eman zien Eskualde-
ko Txapelketako kanporaketei. Jakina, Barakaldo-Arenas partida emait za 
arruntarekin amaituz gero, hau da, Arenas-en aldeko emait zarekin.

ATHLETIC CLUB-ARENAS. ESKUALDEKO T XAPELKETA. 
BERDINKETA HAUSTEKO PARTIDA AMUTEN (IRUN).
ARENAS T XAPELDUNA

Futbola FUTBOL izan da beti, eta aurrerant zean ere horixe 
izango da. Hauxe da bere ahalmena eta magia. Eta pent saezina, ostera ere, 
egia bihurtu zen: Barakaldok bat eta hut s irabazi zion, Las Llanas futbol-ze-
laian, Arenas ahalguztidunari. Dabid-ek, berriro ere, Goliat garaitu zuen, eta 
Athletic-ek eta Arenas-ek puntu berdinekin amaitu zuten t xapelketa.

Beraz, Barakaldoren garaipenak oxigeno-baloia eman zion, in 
extremis, Athletic-i; baina horrek ez zuen hori aprobet xat zen jakin.

Berdinketa hausteko partida 1925eko mart xoaren 11n joka-
tu zen, Irun-eko Real Unión taldearen futbol-zelaian (Amute); Arenas-ek 
bi eta bat irabazi zuen, eta, horrela, 1925eko Eskualdeko Txapelketako 
irabazlea izan zen.

Ezin da esan Athletic-ek zorte t xarra edukit zeagatik galdu 
zuenik: kontuan hartu behar dira epailea, zelaiaren egoera, eguraldia edo 
partida baten garapenean zuzen nahiz zeharka esku hart zen duten gora-
beherak. Izan ere, Arenas-ek askoz ere hobeto jokatu zuen lerro guztie-
tan. Arenas, zalant zarik gabe, futbol-zelaian ondoen jokatu zuen taldea 
izan zen.

J I G B K E Puntuak

ATHLETIC 10 7 2 1 31 10 15
ARENAS 10 7 2 1 24 7 15
BARACALDO 10 4 3 3 11 17 11

SESTAO 10 4 4 2 14 17 10

ERANDIO 10 2 5 3 11 18 7

DEUSTO 10 0 8 2 10 32 2
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ATHLETIC-ERANDIO & BARAKALDO KONBINATUA. 
LAGUNARTEKOA

Partida hilaren 22rako (igandea) zegoen aurreikusita, baina 
at zeratu egin behar izan zen, eguraldi t xarraren ondorioz; horrela, hilaren 
25ean jokatu zen.

Epailea Saracho izan zen, eta bi taldeen hamaikakoak ho-
nako hauek izan ziren:

Athletic: Vidal; Eléxpuru, Duñabeitia; Hierro, Larraza, Urízar; 
Mendi, Laca, Carmelo Goyenechea, José Antonio Aguirre, Cantolla.

Konbinatua: Uríbarri; Gorostiza, Prat s; Elorduy, Antón, Prat s 
(P); Lequerica, Ruiz, ‘Travieso’, Pichi, Eguía (Madariagak Prat s defent sa 
ordezkatu eta azken horrek, aldi berean, Pichiren postua hartu zuen; 
horrela, Pachuco ezker-barnekoa eta Ruiz erdilaria izan zen).

Partidaren pizgarrietariko bat, zalant zarik gabe, ‘Travieso’ 
hamaikakoan sart zea izan zen; jokatu zituen lehenengo hogei minutue-
tan erant zun ona eman zion piztutako jakingurari; baina, gero, Larrazak 
ia guztiz deuseztatu zuen.

Partida, minutu gut xi bat zuk kenduta, interes oso urrikoa 
izan zen.

Partidako lehenengo minutuak konbinatuaren aldekoak 
izan ziren; horrek, Athetic-eko jokalarien geldotasuna aprobet xatuz, tal-
de zuri-gorria mendean hart zea lortu zuen.

Prat s erdilariak aurrera egin zuen, Pichik baloia pasatuta; pa-
sea ‘Travieso’-ri egin eta horrek, sprint it zela eginez, lehenengo gola sartu 
zuen, gol oso ederra, jaurtiketa gurut zatua eginez.

Gol horren eraginez, zuri-gorriek erreakzionatu egin zuten; 
hain zuzen ere, eskuineko hegaletik egindako zenbait erasotan hut s egin 
zuten; bertan, Mendi segurtasunik gabe ibili zen; aldiz, Cantolla oso azkar 
batek nahiko arrisku handia sortu zuen erasoaldietan, eta, horietariko 
batean, Uríbarriren atera erdiratu, Prat s at zelariak urrunt zean hut s egin 
eta berak sartu zuen baloia atean; Uríbarrik ezin izan zuen ezer egin.
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Gol horrek suspertu egin zituen zuri-gorriak, eta, horrela, 
bost minututan, beste bi gol sartu zituzten, Lacak egindako lanari es-
ker; lehenengoa Athletic-eko eskuin-barnekoaren korrikaldi ikusgarri ba-
tean etorri zen; pase bat hartu eta, konbinatuko at zelariak at zetik zitue-
la, areatik kanpo eta goitik egindako jaurtiketa batean gola sartu zuen, 
Uríbarrik ezin izan bait zuen gelditu, ondo kokatuta egon arren; bigarren 
gola Lacak berak sartu zuen, erremate ikuskagarri batean; Mendik baloia 
erdiratu ondoren; baloia Carmelok hartu eta, at zelarien artean sartuta, 
modu geldiezinean jaurti zuen, atetik hiru metroko distant zian, eta, ho-
rrela, hirugarren gola sartu zuen.

Lehenengo zatia amaitu arte, talde zuri-gorria guztiz nagusitu 
zen zelaian.

Bigarren zatian, egoera guztiz aldatu zen, eta bilbotarren le-
rroetan it xikeria nagusitu zen; horrela, ikusleak guztiz aspertu ziren. 

Saracho epaileak bi penalti adierazi zituen, Duñabeitiak eta 
Eléxpuruk baloia eskuarekin ukit zeagatik; ‘Travieso’-k jaurti zituen, eta 
le henengoa hut s egin zuen, baloia gehiegi kokatu nahi izan zuelako; bi-
garrena sarean sartu zuen (Athletic-en bigarren gola).

Eta partida horrelaxe amaitu zen; jendeak ez du partida horri 
buruzko oroit zapen berezirik izango.

ATHLETIC CLUB (ORDEZKOA)-REAL SOCIEDAD (ORDEZKOA). 
LAGUNARTEKOA

Athletic-en eta Realaren talde titularrek 1925eko maiat zaren 
3an eta 10ean jokatu zuten, hurrenez hurren, Atot xan eta San Mamés-en; 
Athletic-ek, gestio-lan asko egin ondoren, bi taldeetako ordezkoen arte-
ko partida hit zart zea lortu zuen, eta partida San Mamés-en jokatu zen, 
maiat zaren 17an.

Ikusle gut xi joan zen bi taldeetako ordezkoen partida ikuste-
ra San Mamés-era (Realaren kasuan ordezko taldea barik konglomeratua 
izan zela esan daiteke; hain zuzen ere, Haroko, Esperant zako, Realeko eta 
beste talde bat zuetako jokalariak izan ziren).

Epailea Pelayo Serrano izan zen, eta taldeen hamaikakoak 
honako hauek izan ziren:
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Athletic: Ispizua; Hurtado, Cortadi; Hierro, Royo, Arteaga; 
Germán, Eguía, Suárez, José Antonio Aguirre, G. Aguirre.

Real Sociedad: Mamerto; Carrasco, Alba; Dorronsoro, Castillo, 
Eloy; Echart, Gurruchaga, Campos, Poli, Arrúe.

Athletic-ek zazpi gol sartu zituen; lehenengo zatian lau 
eta bigarrenean hiru. Realak ohorea mantendu zuen, baloia bilbotarren 
atean behin sartuta.

Golak adieraziko ditugu.

Lehenengoa: Partidako seigarren minutu eta erdian, Suárez-ek 
sartu zuen, jaurtiketa gogorra eginez, Eguíak pasaturiko baloia hartuta.

Bigarrena: Zort zigarren minutu eta erdian, Suárez-ek berak 
sartu zuen, berak egindako banakako erasoaldi batean erremataturik. 

Hirugarrena: 
Hamargarren minutuan 
sartu zuen Suárez-ek. Jaur-
tiketa egin, langan jo, baloia 
berriro hartu eta sarera bi-
dali zuen.

Laugarrena: 
Hogeita zort zigarren minu-
tuan irit si zen. José Anto-
nio Aguirrek jaurtiketa 
gogorra egin zuen; ate-
zainak ozta-ozta gelditu 
eta Eguíak sarera erre-
matatu zuen baloia. 

Bosgarrena 
(Realak sarturiko gol baka-
rra): Lehenengo zatia amai-
tu baino segundo bat zuk 
lehenago, Polik ohorea 
salbatu zuen, jaurtiketa gu-
rut zatua eginez.  

Athletic-eko erdiko aurrelaria, Suárez, Realeko atearen 
aurkako erasoetariko batean. Amadoren argazkia.
Lasheras Madinabeitiaren marrazkia.
La Gaceta del Norte, 25-05-19.
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Seigarrena: Hogeita batgarren minutuan. José Antonio 
Aguirrek baloia erdiratu, Germán-ek hartu eta gola sartu zuen. 

Zazpigarrena: Hogeita hemezort zigarren minutuan. José An-
tonio Aguirrek sartu zuen gola. Aurrelariek konbinazio bikainak 
egin ondoren irit si zen gola; Germán-ek hasi zuen jokaldia; baloia 
Eguíari ut zi eta horrek, aldi berean, Suárez-i eman zion; horrek, 
atera jaurtit zeko egoera t xarrean egon eta, gainera, atea ondo 
zainduta ikusi zuenez, kanpoan ut zi zuen baloia, harik eta José 
Antonio Aguirrek, azkar-azkar etorrita, alborant z egindako arra-
seko jaurtiketa batekin gola sartu arte. 

Zort zigarrena: Berrogeita hirugarren minutuan. Germán-ek 
kornerra atera eta nahaste handia sortu zen donostiarren ate aurrean; 
azkenean, Royok baloia hartu eta, goitik eta angelura egindako jaurtiketa 
baten bidez, gola sartu zuen.

Germán-ek, gainera, nahita hut s egin zuen epaileak zuri-go-
rrien alde t xarto adierazitako penalti bat.  

Partida entretenigarria izan zen, eta Athletic-en jokoa ikus-
leen gogokoa izan zen. José María Mateos Athletic-en jokoari buruz idat zi-
tako kronika oso adierazgarria izan zen:

“ Jokalari zuri-gorri guztiek t xaloak me-
rezi izan zituzten; baina, batez ere, egindako lan era-
ginkorra aint zat hartuta, aipat zekoa da José Antonio 
Aguirre. (…). Orain, partidatik inpresio oso ona atera 
ondoren, berret si egin nahi dugu Suárez-ek gauza oso 
onen bat duela. Partida osoan erakut si du.” 
(La Gaceta del Norte, 25-05-19).

ATHLETIC CLUB-BART ZELONA. LAGUNARTEKOA
Athletic-en jarrait zaileak beldur ziren, Bart zelonak (Es-

painiako t xapelduna, Sevillako Reina Victoria futbol-zelaian Get xoko 
Arenas bi eta hut s garaitu ondoren), agian, San Mamés-era etorri nahi 
izango ez zuelako, maiat zaren 21ean eta 24an. Hala eta guztiz ere, esa-
mesek eta beldurrek ez zuten inolako oinarririk, eta klub katalanak bete 
egin zuen bere hit za.
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José Antonio Aguirrek lehenengo partida baino ez zuen joka-
tu, eta partida horrekin amaitu egin zen bere kirol-denboraldia. 

Lehen esan dugunez, Athletic-en eta Bart zelonaren arte-
ko lehenengo partida San Mamés-en jokatu zen; Bart zelona Espainiako 
t xapelduna zen. Bi taldeetan titular garrant zit suak falta ziren, eta horrek, 
zalant zarik gabe, futbol-zelaira ikusle gut xiago joatea eragin zuen. 

Carmelo, Rousse, Legarreta eta Suárez ez ziren talde bizkai-
tarraren hamaikakoan sartu; eta Samitier, Piera, Alcántara eta Platko ere 
ez, Bart zelonako taldean. Horrela, it xuraz behint zat, indarrak orekatuta 
zeuden; baina bilbotarrek egoera t xarreko jokalari bat zuk sartu behar izan 
zituzten taldean, adibidez, Acedo, Duñabeitia, Areta eta Sabino, eta, hori 
aint zat hartuta, pent sa zitekeen et xeko taldea hondatu egingo zela; hala 
eta guztiz ere, indarrak aterata, Athletic-ek ondo merezitako garaipena lor-
tu zuen Bart zelonaren aurka.

Partidak hiru fase izan zituen: partidaren hasieran Athletic-ek 
partida irabazteko gogo handia erakut si zuen; bigarren fasean, bi taldeen 
erritmoa jait si egin zen, eta, hirugarrenean, Athletic guztiz nagusitu zen 

San Mamés. 1925eko maiat zaren 21a. Athletic-ek 3 – Bart zelonak 0. Bart zelonaren hamaikakoa.
Iturria: Athletic Club.
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futbol-zelaian, bigarren zati osoan; horrela, hiru gol sartu eta irabazi egin 
zuen partida; beste gol bat zuk sart zeko aukera ere izan zuen, baina ez 
zuen zorterik eta lasaitasunik izan, bestela Espainiako t xapeldunaren po-
rrota ikaragarrizkoa izango zen.

Epailea Torre jauna izan zen (marrazainak, berriz, Alday eta 
Ugarteche), eta bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Athletic: Vidal; Duñabeitia, Acedo; Sabino, Larraza, Arteaga; 
Cantolla, Laca, Areta, José Antonio Aguirre, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Bart zelona: Bruguera; Planas, Walter; Carulla, Sancho, Torral-
ba; Goiri, Arnau, Elías, Martínez, Sagi-Barba.

Lehenengo zatian, Athletic-ek bost korner atera zituen, 
bai na horietan ez zuen golik sartu. Halaber, Cantollak eta Lacak gol-auke-
ra onak egin zituzten; aukera horiek, zenbait kasutan, Bruguera atezainak 
bikain zapuztu zituen; beste kasu bat zuetan, edo aurrelariek hut s egin 
(zehaztasun ezaren eraginez) edo baloia atetik kanpo joan zen.

San Mamés. 1925eko maiat zaren 21a. Athletic-ek 3 – Bart zelonak 0. Ezkerretik eskuinera: Cantolla, Laca, 
Sabino Bilbao, Areta, José Antonio Aguirre, Acedo, Arteaga, Aguirrezabala (‘Txirri’ I), Vidal, Duñabeitia eta 
Larraza. Iturria: Athletic Club.
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Epaileak baliogabetu egin zuen Aguirrezabalak sarturiko gol 
bat, argi eta garbi jokoz kanpoko egoeran zegoelako; eta, lehenengo za-
tia amait zeko minutu bat geldit zen zenean, Lacak baloia hartu ondoren 
jau rtiketa egin nahi zuenean, Walter-ek sakatu egin zuen at zetik, eta ba-
loia kanpora bota zuen, baina epaileak ez zuen penaltirik adierazi.

Lehen esan dugunez, bigarren zatian Athletic-en nagusita-
suna ia erabatekoa izan zen, eta zuri-gorriek hiru gol sartu zituzten, Bilboko 
taldeari garaipena eman ziotenak:

Lehenengoa: Lacak Aretari pasea aurrera egin eta horrek, oso 
geldo joan zenez, gola sart zeko aukera galdu zuen; aldarat zea Aguirreza-
balak hartu zuen; at zelari katalanei ihes egin, baloia erdiratu eta, at zelariek 
aldaratuta, berreskuratu egin zuen baloia; at zetik sakada eman zioten eta 
epaileak Bart zelonaren aurkako penaltia adierazi zuen; penaltia Larrazak 
jaurti eta gola sartu zuen, baloiak Brugueraren eskuetan jo ondoren.

Bigarrena: Athletic-en nagusitasuna erabatekoa zen; horrela, 
bosgarren kornerra atera zuen, oso ondo, baina ez zuen golik sartu; handik 

apur batera, Aguirrezabalak 
baloia erdiratu, baloia José 
Antonio Aguirrek hartu eta 
jaurtiketa it zela egin zuen; 
baloia Brugerak gelditu 
zuen, ozta-ozta, bai na La-
cak, bikain kokatuta, atean 
sartu zuen baloia. 

H i r u g a r re n a : 
Sanchoren eta Walter-en 
fi ligrana bat zuetan, balo ia 
buruan, Cantolla sartu egin 
zen; baloia eskuratu eta 
Aretari eman zion; horrek 
José Antonio Aguirreri “he-
riot za-pase” ederra egin eta 
azken horrek, be hetik egin-
dako jaurtiketa oso gogor 
eta gurut zatu baten bidez, 
gola sartu zuen.

Lacak bigarren gola errematat zeko unea. Bart zelonaren 
Bruguera atezaina eskuak et sipenez alt xat zen.
Amadoren argazkia.
Lasheras Madinabeitiaren marrazkia.
La Gaceta del Norte, 25-05-22.
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1925-26 DENBORALDIA

BERRIAK
1925eko abuztuaren 1ean, Athletic-eko Zuzendarit za 

bat zordeak ut zi egin zuen kargua; ordura arte, lehendakaria Ricardo Ire-
zábal Goti nekaezina izan zen, eta hori, bat zordeburut zat egindako ku-
deaketa bikainari esker, Klubeko ohorezko kide izendatu zuten. Era be-
ran, bat zorde berriak karguak hartu zituen, eta Luis de Aranak ez zuen 
lehendakarit za onartu. Bertaratuek irit ziak eman baino ez zuten egin; 
izan ere, zuzendari bat zuk ez zeuden bertan, besteak beste, Manuel de 
la Sota Aburto lehendakariordea, at zerrian bait zegoen.

Zuzendarit za bat zordearen hurrengo  bileran, besteak beste, 
lehendakarit zaren gaia aztertu zen; lehenengo ohorezko lehendakariari 
eman zioten kargua, eta horrek, gero, Manuel de la Sota Aburto jaunari 
eman zion, ordura arte Klubeko lehendakariorde izandakoari.

Kirol-zuzendarit zak, aldi berean, Bart zelonatik irit sitako 
Mr. Kyrby-ri eman zion, eta, ondoren, Máximo Royok ordezkatu egin 
zuen, behin-behinean, hori.

Athletic-ekin honako hauek egin zuten debuta lehiaketa 
ofi zialean: Arteaga, Eguía, Careaga, Ruiz, Royo, Toralpy eta Mendi.

FÉLIX SESÚMAGAREN HERIOT ZA
Félix Sesúmaga futbolari bizkaitar handia (‘Nomada’), José 

Antonio Aguirreren taldekide ohia, Leioan hil zen, bere jaioterrian, abuz-
tuaren 25ean.

Hona hemen ‘Rolando’ lagun minak heriot zaren biharamu-
nean idat zitako artikulua:

“Bazetorrela jakin arren, guztiz suminduta ut zi 
gaitu lerro hauek idazten ari denaren lagun handia izan-
dakoaren heriot zak; hain zuzen ere, lurrotan sorturiko futbo-
laririk handienetarikoa izan zen, eta futbolari handi asko sor-
tu dira hemen; gainera, bere kluben eta eskualdeen koloreek 
gogorren eta distirat suen defendatu dituen jokalarietarikoa 
izan da; Espainiaren koloreak ere defendatu ditu nazioarte-
ko partidetan; besteak beste, Anberes-eko olinpiadan jokatu 
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zuen, inork inoiz ahaztuko ez duena, eta, bertan, lehiaketa 
osoko jaurtit zailerik onena zela frogatu zuen.

Félix gizajoak Get xoko Klubean jokatu zuen le he-
nengo, eta talde horrekin Espainiako t xapelduna izatera heldu 
zen, Madril-en eta Racing-en futbol-zelai oso gogorrean bo-
rroka eginez, Bart zelonarekin, eta Arenas-en garaipen loriat su 
hartako eragile nagusienetarikoa izan zen, eta horrelaxe ulertu 
zuen garaituriko klubak; hain zuzen ere, balio handiko jokalaria 
zela ulertu zuen, eta ez zuen et si Félix bere taldean sartuta 
ikusi arte; horrela, berriro ere Espainiako t xapelduna izan zen, 
Gijón-en Athletic-en aurka jokaturiko partida ahazt ezin hartan, 
Beltrán de Lis epaileak ‘bere eran’ arbitraturiko partidan.

Gero, Asturias-era joan zen, Samako Racing tal-
dearen arima izatera; horrela, bere lanarekin eta irakat siekin, 
oraingo mailan ut zi zuen taldea; baina Félix-ek, bere garai-
penen erdian, bere jaioterria eta Bizkaia zituen gogoan, eta, 
berriro ere, Athletic-en sartu zen, eta, horrela, Espainiako 
t xapelketa hirugarrenez lortu zuen, Bart zelonan, hiriburu ho-
rretako Europa taldearen aurkako partidan.  

Samako lagunek berriro ere dei egin zioten, eta 
Asturias-eko industria-hirira it zult zeko eskatu zioten; izan 
ere, ezinbestekot zat hart zen zuten Félix-en lagunt za, eta 
bertara joan zen Sesúmaga, han bere gainbehera nabaria 
hastera; hain zuzen ere, handik gut xira Fuenfríako Eriet xean 
sartu behar izan zuten, eta luzaro egon zen bertan; it xuraz 
sendatuta zegoenean, Madril-era it zuli zen, eta, bertan, Ra-
cing-en entrenat zailea izan zen.

Baina gaixotasunak aurrera egin zuen, eta guztiz 
hondatu zuen Félix-en osasun ahula; horrela, Gasteiz-era bi-
dali zuten, eta, hiri horretatik, Leioako et xera it zuli zen, familia-
rengana; horiek bere ardura hartu zuten, harik eta herenegun 
betiko joan zit zaigun arte, gurasoak eta neba-arrebak inguruan 
zituela, hil arte une batez ere ez bait zuten bakarrik ut zi.

Gogoratu beharra al daukagu Sesúmaga futbo-
lean zer izan zen? Lehen adierazitako klubetan egindako lanaz 
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gain, hauxe ere gogoratu behar da: Félix-ek Anberes-en egin-
dako balentriak, inork ere ahaztu ez dituenak, eta Frant ziaren 
aurka jokaturiko nazioarteko lehenengo partidan lorturiko ga-
raipen it zela, Bordel-en. Hori guztiz erabat goresgarria da.

Apala eta izaera bikainekoa zen, zint zoa eta 
zabala; horrela, jarrait zaileen adiskidetasuna eta zaleta-
suna lortu zituen; jarrait zaileok suminduta egongo dira 
orain, eta Espainiako taldean nekez betet zeko moduko 
hut sunea ikusiko dute.

Bizirik zegoenean Sesúmaga guztiz maite zuen 
kronikari honek bat egin nahi du bere gurasoen eta neba-arre-
ben saminarekin, eta eroapena eskatu nahi die, zorit xar ho-
rri aurre egin ahal izateko, seguru baitakigu, bizien mundutik 
desagertu ondoren, bere oroit zapena ezagutu duten guztien 
buruan geldituko dela betiko.

Goian bego gure lagun mina!” (El Liberal, 27-08-25).

JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN AZKEN ETAPA ATHLETIC CLUB-EN
José Antonio Aguirrek hogeita bat urterekin amaitu zuen 

Zuzenbide karrera; gero, soldadut za egiten hasi zen, zaldierian, Alcalá de 
Henares-eko Calatravako Ehiztarien 30. Errejimentuan, Bilboko Garella-
noko Koartelean zegoen eskuadroi batean. Athletic-en egindako azken 
etapa horretan, Pepe Prietoren taldean zegoen (Indalecio Prieto buruzagi 
sozialistaren semea, gerora bere aurkari politikoa izango zena); partida 
bakarra jokatu zuen horrekin, eta partida hori lagunartekoa izan zen. 

Azken partida ofi ziala 1925eko urriaren 18an jokatu zuen, Es-
kualdeko Txapelketan; partida horren emait za Athletic 2 – Acero 0 izan zen, 
eta Aguirrek gol bat sartu zuen; gero, abenduaren 8an, Sort ze Garbiaren 
egunean, behin betiko desagertu zen talde titularreko hamaikakoetatik.

ATHLETIC CLUB-IRUN-EKO REAL UNIÓN. LAGUNARTEKOA
Irailaren 6an, Amute futbol-zelaian, Irun-eko taldeko jokalaria 

eta atezain ohia zen Domingo Muguruzaren aldeko partida jokatu zen; par-
tida horretan Athletic-ek futbol-zelaiaren jabearen aurka jokatu zuen.
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Bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Athletic: Toralpy; Rousse, Duñabeitia; Legarreta, Larraza, Arteaga; 
Cantolla, José Antonio Aguirre, Suárez, Areta eta Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Real Unión: Emery; Recarte, Altuna; Regueiro, Gamborena, 
Villaverde; Echeveste, René, Errazquin, Alza, Azurza.

Lehenengo zatian Roussek jokoa ut zi zuen, eta bigarrenean 
Aguirrezabalak; horien ordez, Ruiz eta G. Aguirre zelairatu ziren. 

Partida nahiko entretenigarria izan zen, eta irundarrak ia par-
tida osoan nagusitu ziren, erdilariek egindako lan bikainari esker.

Irundarrek gol bat sartu zuten lehenengo zatian, penaltiz 
sartu ere, bilbotarren arean egindako falta baten ondorioz; penaltia Renék 
bota zuen.

Unión taldeak beste hiru gol sartu zituen; bi Alzak sartu zituen, 
eta bat Errazquin-ek, azken horrek buruz egindako erremate baten bitartez.

Athletic-ek ere penalti bat jaurti zuen; hain zuzen ere, Larra-
zak jaurti zuen, baina Emeryk gelditu egin zuen.

Aurrelari zuri-gorriek ez zuten gauza handirik egin partida 
osoan; epailea Irun-eko at zelaria izandako Emery izan zen, eta ikusle ko-
purua hala-moduzkoa izan zen.

JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN AGURRA LEHIAKETA OFIZIALEI. 
ATHLETIC CLUB-ACERO. ESKUALDEKO T XAPELKETA

Olabeagako taldea ‘A’ seriera igo zen, 1924-25 denboral-
dian ‘B’ serieko t xapelduna izan ondoren; eta Deusto, aldiz, ‘B’ seriera 
jait si zen; bertan, 2. taldeak 1925-26 denboraldiko Eskualdeko Txapelke-
ta jokatu zuen.

Athletic-eko jokalariek uste zuten erraz irabaziko zutela den-
boraldi hartan igotako taldearen aurkako partida, Acero talde kement sua-
ren aurkakoa; gehiegizko konfi ant za horren eraginez, ia galdu egin zi-
tuzten t xapelketako lehenengo partidetan (bigarren partida zen) hain 
beharrezkoak ziren bi puntuak, t xapelketako gorengo unera irabazteko 
moduan heldu ahal izateko behar ziren puntuak.
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Bilbotarrak aurkaririk aurkituko ez zutelakoan irten ziren ze-
laira; baina Aceroko jokalariek mehat xu egin zieten partida osoan, eta 
zuri-gorriak partida galduta eta burumakur irteteko zorian egon ziren.

Zuri-gorriak pozik egon zitezkeen Olabeagakoek errematee-
tan izandako zorte t xarrarekin, baita Lacak eta Vidal-ek arrisku handiko 
uneetan izandako jarduketa onarekin; izan ere, gainerako jokalariek, batik 
bat at zelariek, ez zuten ondo jokatu, eta, zenbaitetan, odol gabe ibili ziren.

Bi taldeen hamaikakoak honako hauek izan ziren:

Athletic: Vidal; Germán Echevarría, Laca, Arteaga, Carmelo 
(ez zegoen aurrelari jokat zeko moduan), Hierro; Cantolla, Eguía, Suárez, 
José Antonio Aguirre, Aguirrezabala (‘Txirri’ I).

Acero: Ispizua (Athletic Club-eko atezain ohia); Madariaga, Vare-
la; Bedoya, Josechu, Castaños; Santos, San Cristóbal, Ayarza, Calero, Juanito.

Bilbotarren hamaikakoa ikusita, esan daiteke, hut sik egin gabe, 
Athletic egoera negargarrian aurkeztu zela. Acedo, Rousse, Duñabeitia, Ca-
re aga, Eléxpuru, Legarreta eta Larraza: horiexek izan ziren zuri-gorrien baxak. 
Lehenengo seiak at zelari postuan jokatuta lesionatu ziren, eta Athleti c-ek 
bere laugarren at zelari-bikotea probatu zuen denboraldi horretan. Lacak eta 
Germán-ek ondo jokatu zuten, eta Klubaren esku jarri zuten euren burua, 
horren egoera larria ikusita; horrela, at zelari-postuan jokat zea onartu zuten.

Acero taldeak Aguirre barik jokatu zuen, eta horren ordez 
Santos sartu zen.

Epailea Fausto Martín izan zen, eta zale asko joan ziren par-
tida ikustera.

Lehenengo zatian, borroka nahiko berdinduta egon zen, eta 
esan daiteke bilbotarren nolabaiteko nagusitasuna egon zela; baina Ace-
roko jokalariek (erdilarien lerroak sendo sakatu zuen) erasoaldi asko egin 
zituzten zuri-gorrien eremura.

José Antonio Aguirreren erdiraketa batean, Gojénurik 
besoarekin ukitu zuen baloia, pasea moztu nahian; eta, jokaldi 
hori Aceroren area barruan gertatu zenez, epaileak Athletic-en al-
deko penaltia adierazi zuen. Suárez-ek jaurti eta gola sartu zuen, goitik 
eta angelura egindako jaurtiketa it zel batean.
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Lehenengo zatiko gainerako minutuetan, partidaren ezauga-
rriak ant zekoak izan ziren, eta, zati hori amaitu baino lehen, epaileak ezin 
izan zuen ikusi, edo ez zuen ikusi nahi izan, Lacak bilbotarren arean baloia 
eskuarekin ukituta egindako penaltia.

Bigarren zatian, Cantolla at zealdera eta Germán erasoko es-
kuin-hegalera igaro ziren; horrela, erasoa sendotu eta nabarmen hobetu 
zen. Aguirrezabalak (lehenengo zatian erdirat ze oso ona egin zuen, kor-
nerreko lerro ondoraino heldu ondoren, baina hiru barnekoek hut s egin 
zuten), Germán-ekin batera, benetako fi ligranak egin zituen, eta bere tal-
dekideek alferrik galdu zituzten sorturiko aukerak.

Azkenik, Germán-ek, jokaldi oso politean, erdirat ze 
bikaina egin eta barnekoek buruz hartu zuten; baloia sarera joan 
zen goitik, baina Ispizuak at zamarren puntarekin gelditu zuen; 
hala ere, ezin izan zuen baloia eut si, eta, horrela, Suárez-ek eta 
José Antonio Aguirrek gola sart zeko aprobet xatu zuten; azken hori 
aterant z abaildu zen, jokaldia beste burukada batekin amait zeko, 
eta, horrenbestez, Athletic-eko bigarren gola sartu zuen.

Ezusteko horrek ez zituen adore gabe ut zi Aceroko futbola-
riak; izan ere, fede handiz egin zuten lan, gut xienez ohorezko gola lort zeko, 
baina ez zuten zorterik izan, eta denbora amaitu egin zit zaien; azkenean, 
epaileak partidaren amaiera adierazi zuen.

CHIMBO IBARRA FUTBOL-ZELAIAREN (BERR)INAUGURAZIOA. 
ATHLETIC CLUB-ACERO. LAGUNARTEKOA

Aurreko partida jokatu zenetik bi aste igaro ondoren, aza-
roaren 1ean, igandean, Chimbo Ibarra futbol-zelaiaren inaugurazio berria 
egin zen, zelaiaren jabe berria zen Olabeagako Acero Club-ek egindako 
berrikunt za handien ostean.

Ospakizun horretarako, Acero taldeak Athletic aukeratu zuen 
aurkari; azken horrek, zalant zarik gabe jokalariak hurrengo astean Arenas-en 
aurka jokatu beharreko partidarako ut zita, talde mistoa aurkeztu zuen.

Latorreren aginduetara, bi taldeen hamaikakoak honako 
hauek izan ziren:

Athletic Club: Toralpy; Duñabeitia, Gárate; Hierro, Royo, 
Zarzosa; Prieto, Laca, Contreras, José Antonio Aguirre, Calvar.
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Acero Club: Ispizua; Tasio, Varela; Bedoya, Gojénuri, Casta-
ños; Santos, San Cristóbal, Ayarza, Calero, Arroyo.

Partidaren hasieran, Acerok erasoari ekin zion, eta, horre-
la, Athletic presiopean jarri zuen. Urakan horren erdian, Aceroko erdiko 
au rrelariak pase oso ederra egin zion Calerori, eta horrek, oso ondo koka-
tuta, oina sartu baino ez zuen egin behar izan lehenengo gola sart zeko.

Aceroko bost aurrelariek jokaldi bikainak egin zituzten, eta 
erdilarien lerroak emandako lagunt za eraginkorrari esker, baloi bat bera 
ere ez bait zuten igarot zen ut zi.

Santos-ek bikain jaurti zuen Aceroren aldeko bosgarren korne-
rra, eta San Cristóbal-ek errematatu egin zuen; burukada oso ona emanez, 
baloia sarean sartu zuen, eta, horrenbestez, Acerok bigarren gola lortu zuen.

Gol hori jaso ondoren, zuri-gorriak suspertu egin ziren, eta 
Calvar-ek ihesaldi arriskut suak egin zituen; horietan Ispizuak lan handiak 
izan zituen, behin baino gehiagotan.

Bigarren zatia hasi eta gut xira, Prietok ondo kokatu-
riko erdiraketa egin zuen; horrela, ate aurrean melea sortu eta 
José Antonio Aguirrek Athletic-en lehenengo gola sart zeko apro-
bet xatu zuen, jaurtiketa leuna eginez.

Partida animatu egin zen, eta Aceroko ezker-hegaleko berriak, 
Santos-ek, eraso polita egin zuen; Zarzosa driblatu ondoren, Toralpyren 
au rreraino heldu zen: gola sartu zion, goitik egindako jaurtiketa bikain baten 
bidez. Horrela, Aceroren hirugarren gola lortu zuen.

Geroago, Prietok egindako eraso batean, baloia Lacari pasatu 
eta horrek erdirat ze ederra egin zuen; Contrerasek bikain errematatu zuen 
buruz, eta, horrela, Athletic-eko bigarren gola sartu zuen.

Partidako azken uneetan, Calerok, jaurtiketa ikusgarri bate-
kin, Acero taldearen laugarren gola lortu zuen, partidako azken gola.

Hortaz, Acerok kopa irabazi zuen, joko oso ona eginez. Le-
rro guztietan kohesio bikaina izan zuen, eta partida irabaztea merezi izan 
zuen, aurkariak baino hobeto jokatu bait zuen.
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Athletic-ek hala-moduzko partida jokatu zuen; hiru barne-
koak ez ziren ondo ibili, eta hut sak egin zituzten; hain zuzen ere, ez zituz-
ten aprobet xatu Calvar-ek eta Prietok sorturiko arrisku-egoerak.

Epailea ez zen ondo ibili; joko bortit za baimendu zuen; gai-
nera, area bakoit zean penalti bat adierazi barik ut zi zuen, bi penaltiok 
oso nabarmenak; gainera, Athletic-i gola eman zion, egilea jokoz kanpoko 
egoeran egon arren.

ATHLETIC CLUB-DEPORTIVO ALAVÉS. LAGUNARTEKOA
Alavés-en Mendizorrot zako futbol-zelaian, azaroaren 29an, 

igandean, Athletic-en eta Deportivo Alavés taldearen arteko lagunarteko 
partida jokatu zen.

Partidak ikusmin handia sortu zuen, ez talde bilbotarraren 
kategoriarengatik bakarrik, baita partida horretan Deportivo Alavés taldeko 
jokalari bat zuk probatuko zirelako ere.

Athletic-eko hamaikakoa hauxe izan zen: Toralpy; Careaga, 
Cortadi (Sociedad Deportiva Deusto taldekoa); Hierro, Royo, Ruiz; Mendi, 
Eguía, Suárez, José Antonio Aguirre, Carlos Echevarría.

Deportivo Alavés-en hamaikakoa hauxe izan zen: Lete; 
Errasti (F.), Quincoces; Crespo, Antero, Espada; Gárate, Luzuriaga, Chaves, 
Errasti (P.), Ruiz.

Partida oso interesgarria izan zen, eta husnako berdinketare-
kin amaitu zen. Azken minutuak mugimendu handikoak eta gogorrak izan 
ziren, jokalariek garaipenaren gola sart zeko ahalegin it zela egin zutelako; 
baina ezin izan zuten lortu, baloia, sarritan, bi ateen inguruan ibili arren.

Athletic-en aurkako penaltia egon zen, Careagak baloia es-
kuarekin ukitu zuelako; baina Toralpyk oso ondo gelditu zuen.

Royo eta Hierro (Athletic-eko kapitaina) lesionatuta irten zi-
ren zelaitik.

Bi taldeetako at zelariak eta atezainak bikain ibili ziren. Baina 
arrat saldeko heroia Lete atezaina izan zen; partida horretan egin zuen 
jendaurreko aurkezpena, egun bat zuk lehenago apaizgaiaren teila eta 
manta eseki ondoren.

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   124Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   124 8/3/10   10:02:098/3/10   10:02:09



JOSÉ  ANTONIO AGUIRRE  Y  LECUBE. FUTBOLA: BERE BIZ ITZAKO ALDERDI  EZEZAGUNA

125

JOSÉ ANTONIO AGUIRREREN AGURREKO PARTIDA LEHENENGO 
TALDEAREKIN. ATHLETIC CLUB-OSASUNA. LAGUNARTEKOA

Partida 1925eko abenduaren 8an jokatu zen, Sort ze Gar-
biaren egunean.

Osasunako jokalariak, agian, konfi ant za handiegirekin heldu 
ziren Bilbora, erraz irabaziko zutelakoan; izan ere, aurreko astean zuri-
gorriek lau eta bat galdu zuten (partida negargarria jokatuta), San Ma-
més-en, Realaren aurka, eta Osasunak erraz irabazi zion Realari. Horrela, 
konfi ant za gehiegirekin eta futbol-zelaia eta horren egoera ezagutu barik 
heldu ziren; gainera, bilbotarrek kemena eta gogoa erakut si zuten parti-
dan, eta, horrela, nafarrek galdu egin zuten partida, markagailuek partida 
amaitutakoan adierazitakoaren arabera. 

Epailea Gabiria izan zen, eta bi taldeen hamaikakoak honako 
hauek izan ziren:

Athletic: Vidal; Careaga, Legarreta; Ruiz, Nacho Allende, 
Arteaga; Cantolla, Laca, José Antonio Aguirre, Carmelo Goyenechea, 
Carlos Echevarría.

San Mamés. 1925eko abenduaren 8a. Athletic-ek  5 – Osasunak 1. Osasunaren hamaikakoa. Urquizu, 
ezkerretik lehenengoa makurtuta, Athletic-eko jokalaria izango zen gero.
Argazkia Rosaenz. Iturria: Athletic Club.
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Hamaikako honetan lehenengo taldeko jokalaririk oneneta-
riko bat zuk falta ziren; baina taldea gogo it zelarekin sartu zen zelaian, igan-
deko partidan emandako irudi t xarra ezabatu nahirik; eta, hain gogot su 
irten zenez, lortu egin zuen, eta jarrait zaileen t xaloaldiak irabazi zituen, 
berehala.

Vidal-ek ezabatu egin zuen jarrait zaileek aurreko igandean 
berari buruz hartutako irudi t xarra, eta at zelariek bikain defendatu zituzten 
atezainaren eremuak, jokaldi oso onak eginez.

Zelai erdiko jokalariek kemen eta gogo handiz jokatu zuten, 
eta hirukote bikaina eratu zuten.

Aurreko lerroa elkar ulert ze handiz ibili zen; lerro horretako 
elementuak ondo konbinatu ziren, eta, horrela, euren erasoaldia era-
ginkorrak izan ziren. Bostek bikain jokatu zuten, eta, baten bat aipatu 
behar bada, Carmelo aipatu behar da, partida it zela jokatu bait zuen; bi 
hegalekoak ere oso ondo ibili ziren, baita José Antonio Aguirre ere, 
Athletic-eko jokalaririk gogot su eta diziplinatuetariko bat. 

Osasuna: Osés; Abascal, Juanín; Ochoa, Urquizu, Ariz; 
Goi buru, Purroy, Miqueo, Gurrucharri, Luzarreta.

Aurreko izenetatik ondorioztat zen denez, lehenengo taldeko 
titular bat zuk falta izan ziren. 

Partidan sei gol sartu ziren, lehenengo zatian lau eta biga-
rrenean bi.

Lehenengo gola Osasunak sartu zuen; hain zuzen ere, talde-
ko erdiko aurrelaria zen Miqueok sartu zuen, partida hasi eta batera.

Gol horrek suspertu egin zituen zuri-gorriak, eta, handik 
gut xira, Carmelok bere ohiko irteeretariko bat egin zuen; eta, 
bidalketa iragarrita, pase aurreratu ederra egin zion José Anto-
nio Aguirreri; azken hori ondo kokatuta zegoen; baloia hartu eta, 
Osés-ek egindako irteera t xar bat aprobet xatuz, baloia sarean 
sartu zuen buru gainetik; horrela, berdint zea lortu zuen.

Athletic nagusit zen ari zen, eta, ezker-hegalak egindako ir-
teera batean, erdiraketa bat egin zuen, atea nahiko at zean ut zi zuena; 
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Cantollak baloia hartu (nahiko barruan) eta, jaurtiketa gurut zatu baten 
bitartez, bigarren gola sartu zuen.

Handik minutu gut xi bat zuetara, Cantollak baloia erdiratu 
zuen, postura nahiko derrigortuan; Carmelok baloia boleaz jo eta, jaurtike-
ta gogorra eginez, Osasunaren sarean sartu zuen. Horrela Athletic-en hiru-
garren gola sartu zuen, azken gola.

Bigarren zatian, minutu gut xi bat zuetan izan ezik, zuri-gorriak 
guztiz nagusitu ziren futbol-zelaian; une askotan, aurkarien atea guztiz in-
guratuta izan zuten.

Lacaren eta Cantollaren konbinazio zoragarri baten ostean, 
azken horrek baloia erdiratu eta Carmelok (zuhurtasun handiz) laugarren 
gola sart zeko aprobet xatu zuen, jaurtiketa indart su, baxu eta gurut zatu 
baten bidez.

Athletic-ek alferrik galdu zituen gola sart zeko beste aukera 
it zel bat zuk, urduritasunaren edo zorte t xarraren ondorioz; Osasunari ere 
beste horrenbeste gertatu zit zaion: adibidez, Miqueoren burukada ikaragarri 
bat sarean sart zeko zorian egon zen, eta Osasunaren bigarren gola egiteko.

Partida amait zeko hamar minutu falta zirenean, Lacari ba-
loiarekin bakar-bakarrik zegoenean egindako falta argi batean, epaileak 
penaltia adierazi zuen; Carlos Echevarríak jaurti eta Osasuna taldeko ate-
zainak gelditu egin zuen; baina, jokalari berak errematatu eta, horrela, 
arrat saldeko bosgarren gola (azkena) sartu zuen. Horrela, Athletic-ek bost 
eta bat irabazi zion Osasunari.

ESKUALDEKO PARTIDA ETA ESPAINIAKO KOPA
Athletic-ek eskualdeko Txapelketa irabazi zuen; sailkapena 

honelaxe gelditu zen:

J I G B K E Puntuak
ATHLETIC 10 10 0 0 37 8 20
ARENAS 10 6 4 0 30 17 12
SESTAO 9 3 4 2 17 24 8
ERANDIIO 9 3 2 2 18 29 8
ACERO 9 2 1 1 16 27 5
BARAKALDO 9 1 1 1 17 30 3
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Denboraldi honetan aldatu egin zen Espainiako kopan par-
te hart zeko eta sailkat zeko modua. Eskualdeko t xapelketako t xapeldunek 
eta t xapeldunordeek (12) hartu zuten parte; horiekin hiru taldeko zort zi 
mult zo egin ziren; partida bikoit zera jokatu zuten, eta, fi nal-laurdenetarako, 
mult zo bakoit zeko t xapeldunak sailkatu ziren.

Athletic ez zen heldu, bigarren postuan sailkatu bait zen.

JESÚS LARRAZAREN HERIOT ZA ETA BERAREN OMENEZKO 
JAIALDIA SAN MAMÉS-EN.
Zurrumurruak eta albistearen berrespena

1926ko maiat zaren 27ko gaueko lehenengo orduetan, Arri-
gorriaga inguruan motorreko istripu baten albistea hasi zen zabalt zen; is-
tripu horretan, Jesús Larraza Athletic-en erdiko erdilari ospet sua eta ho-
rren lagun min bat hil ziren, azken hori ere futbolaria: Cosme Olavarrieta, 
‘Basconia’ enpresako enplegatua eta erakunde garrant zit su horren izena 
zeraman taldeko kapitain ohia.

Albiste tragikoa berehala hedatu zen, eta, alde guztietan, jen-
dea istripuari buruz hit z egiten hasi zen, kontuan hartuta bi gazteak oso 
ezagunak eta maitatuak zirela.

Gobernu Zibilak, istripuaren egun berean, honako komu-
nikatu ofi ziala eman zuen:

“Gaur, ilunt zeko zort zietan, Arrigorriagako 
alkateak telefonoz deitu eta esan du Ajarte izeneko in-
guru batean, errepideko bihurgune batean, Jesús Larra-
za gidat zen ari zen motozikletak (Cosme Olavarrietarekin 
zi hoan) petrilaren kontra jo duela eta barat ze batera erori 

J I G B K E Puntuak

IRUN-EKO REAL 
UNIÓN 4 3 1 0 12 7 6

ATHLETIC 4 1 2 1 7 9 3
SANTANDER-EKO 
RACING 4 1 2 1 7 10 3
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dela; horren ondorioz, bigarrena berehala hil zen, eta, une 
bat zuk geroago, Larraza ere hil egin zen. 

Bertatik igarot zen ari zen gidari batek hartu 
zituen gorpuak.

Gertaeraren berri eman zit zaien alkateari eta 
Guardia Zibilari.

Biktimak Arrigorriagako gorputegi judizialean 
daude.”

Athletic Club-eko lehendakaria, Manuel de la Sota jauna 
(Torre idazkari jaunarekin eta Zuzendarit za bat zordeko kideak ziren Are-
chabaleta eta Cortina jaunekin batera), eta Bizkaiko Federazioko lehen-
dakaria, José María Acha jauna, baita bazkide eta jokalari asko ere, Arri-
gorriagara joan ziren.

Athletic Club-eko ordezkariek gorpuak eramateko ardura 
hartu zuten, berehala; gainera, bi gazteen familiek esan zuten Dos Cami-
nos-eko hilerrian lurperatu nahi zituztela, eta, horretarako, gobernadore 
zibilaren baimena behar zen; horrenbestez, Sota jaunak elkarrizketa izan 
zuen Ballarín jaunarekin, eta horrek erraztasun guztiak eman zituen.

Jesús Larraza.Jesús Larraza.
La Gaceta del NorteLa Gaceta del Norte, 26-05-28., 26-05-28.El Nervión, 26-05-28.
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Athletic-ek, halaber, hildako jokalariaren eta horren laguna-
ren (berarekin batera bidean hildakoa) aldeko hiletak antolatu zituen. 

Jesús Larraza futbolaria

Jesús Larrazak bere herriko klubean hasi zuen kirol-bizit za, 
Basauriko San Migel-eko Basconia taldean; bertan, berehala nabarmendu 
zen, eta, laster, probint ziako klubik onenek eurekin jokat zeko eskabidea 
egin zioten; azkenik, Athletic-en jokat zen hasi zen, eta, bertan, berehala 
lortu zuen titular postua, lehenengo taldearekin.

1922ko urtarrilaren 8an jokatu zuen lehenengoz Athletic-ekin, 
Sparta taldearen aurka. Eskuin-barneko postuan jokatu zuen, eta erdian José 
María Belausteguigoitiak jokatu zuen.

Hurrengo denboraldian Espainiako t xapelduna izan zen, 
1923ko fi nalean.

Hurrengo urtean, 1924an, talde olinpiarrera eraman zuten, 
erdiko erdilari titular.

Ondoren, Espainiako selekziorako deitu zioten, Suit zaren 
aurka jokat zeko; baina ezin izan zuen joan.

Kirol-kritikarien irit ziz, Larrazaren denboraldirik onena, za-
lant zarik gabe, 1924-25 izan zen, eta, bertan, partida bikainak jokatu zituen.

1925eko udazkenean, Ingalaterrara joan zen, Real Madril 
indart zera, eta bertan erakut sitako jokoak kritika oso onak izan zituen In-
galaterran. Horren ondorioz, Espainiako selekzioaren nazioarteko partide-
tara eramatea erabaki zen; hain zuzen ere, Vienara eta Budapest-era; baina 
berak ezet z esan zuen, joan ezin zelako.

Azken partida Donostian jokatu zuen, 1926ko maiat zaren 
13an, Lippo Hért zkari egindako omenaldian.

Hil baino apur bat lehenago, Murt ziara joateko eta bertako 
taldean jokat zeko proposamenak egin zizkioten. Eskaint za oso ona zen: 
15.000 pezeta urtean. Hala eta guztiz ere, ezet z esan zuen. Athletic-en 
jarraitu nahi zuen. Hil zen egunean bertan, elkarrizketa bat izan zuen 
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Athletic Club-eko zuzendari handi batekin, eta, bertan, klub zuri-gorrian 
jarraituko zuela erabaki zuten behin betiko.

Kirol-jaialdia San Mamés-en
Athletic-ek, ekainaren 3an, Gorpuzti egunean, Larrazaren 

omenezko kirol-jaialdia antolatu zuen San Mamés-en; jaialdi horretan, 
garrant zit suena Athletic-en eta honako jokalari hauek osaturiko se-
le kzioaren arteko partida zen: Ispizua (Deusto); Tamayo (Sestao), R. Uri-
be (Madril-eko Gimnástica); Helguera, Nacho Allende (Indaut xu), L. Uribe 
(Madril-eko Gim nástica); Lafuente (Barakaldo), Arana (Sestao), ‘Travieso’ 
(Barakaldo), Acha (Erandio), Wanconislao (Deusto).

Athletic-en hamaikakoa hauxe izan zen: Vidal; Anatol (Irun-eko 
Real Unión), Larracoechea; Hierro, Carmelo, Arteaga; Cantolla, Suárez, Con-
treras, Areta, Germán Echevarría.

Athletic-ek sei eta bi irabazi zuen, eta talde zuri-gorriaren go-
lak Contrerasek (3), Cantollak (2) eta Aretak sartu zituzten.

LIPPO HÉRT ZKAREN FIT XAKETA
1926ko ekainaren 1ean, Lippo Hért zka hungariarrak Real So-

ciedad taldeko entrenat zaile kargua ut zi zuen, eta egun horrexetan talde 
zuri-gorrian hasi zen lanean.

Horri dagokionez, Donostiako El Pueblo Vasco egunkariak 
honako informazio-ohar hau argitaratu zuen:

“Hara eta hona dabilt zan esamesak guztiz 
berret si dira. Lippo Hért zkak, Realeko ‘trainer’ at segina eta 
gaitasun handikoak (bere lanak justifi katuriko laudorioak 
jaso ondoren, eta jarrait zaileek bere aldeko partidan ome-
naldia egin eta gut xira ) Kluba aldat zea erabaki eta Bilboko 
Athletic aukeratu du.

Gure albisteen arabera, entrenat zailea joatea-
ren zergatiak ekonomikoak baino ez dira.

Realak ez du bidezkot zat jo Lipporen eskakizu-
nak onart zea; hain zuzen ere, urtean 20.000 pezeta irabazi nahi 
izan ditu, entrenat zaileak emandako zerbit zuen ordainetan.
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Lippok Realeko zuzendari teknikot zat egon-
dako aldi luzean egindako lana adiment sua eta emankorra 
izan dela jakinik, guret zat tamalgarria da albiste hau, eta 
etorkizunean egingo dituen jarduera guztietan zorte ona 
opa nahi diogu.”

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   132Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   132 8/3/10   10:02:128/3/10   10:02:12



FUTBOLARIA OROITZAPENEAN

III. KAPITULUA

Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   133Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   133 8/3/10   10:02:138/3/10   10:02:13



Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   134Libro-Agirre-eusk-FINAL.indd   134 8/3/10   10:02:138/3/10   10:02:13



135

AGUIRRE, Juan Mari

(José Antonioren anaia eta Arenas-eko jokalaria, Gerra Zibila baino lehen).

“Hainbat partida jokatu zituen Athletic-en 
le he nengo taldearekin. Haren jokoa teknikoa zen, apur bat 
geldoa, eta baloia ondo ukit zen zuen, Urduñako ikastet xeko 
ikasle ohi gehienen kasuan bezala; izan ere, ikastet xe ho-
rretan hormaren kontrako edo frontoiko jokoa egiten zen, 
metro erdiko diametroko edo diametro handiagoko baloie-
kin.” (José Antonio de Aguirre: Lehen lehendakaria/El primer 
lehendakari. Bilbo, Bilboko Udala, 2003. Hit zaurrea. 22. or.).

AREILZA, José María, Mutrikuko kondea

[Politikari bizkaitarra −Portugalete, 1909 - Somosaguas 1998–. Abokatua eta 
ingeniaria. Fernando María Castiellarekin batera, Bizkaiko Gazteria Monarkikoa sortu zuen, 
Errepublikaren aurkako erakundea. Langile Gazteria Nazional-Sindikalistetako (JONS) kidea 
izan zen, eta bitartekot za lanak egin zituen Mola jeneralarent zat; alt xamendu militarraren 
prestakunt zan parte aktiboa hartu zuen. ‘Nazionalek’ Bilbo hartu zutenean (1937), hiriko alka-
te izendatu zuten, eta, gero, industriako zuzendari nagusi (1938-40). Enbaxadorea izan zen 
Argentinan (1947-51), Amerikako Estatu Batuetan (1954-60) eta Frant zian (1960-64). Monar-
kiaren lehenengo gobernuan, Kanpo Arazoen ministroa izan zen (1975-76)].

“(…). José Antonio Aguirreren auzokoa nint zen 
ni. 1932tik Get xoko egoit za-auzo batean bizi nint zen, Bilboko 
Abratik hurbil zegoena. José Antonio nire et xetik metro gut xi-
ra bizi zen, eta hiri inguruko tren bera erabilt zen genuen; gel-
toki berean egoten ginen trenaren zain. Gure parrokian igan-
dero ikusten genuen elkar.

(…). Aurkako alderdian egon arren, eta elkarren 
aurkako hautagai-zerrendetan borroka egiten bagenuen 
ere, sarritan hit z egin dut nik José Antonio Aguirrerekin (bai-
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ta bere alderdiko Ramón de Vicuña eta José Horn diputa-
tuekin ere), nire ustez oso arriskut sua eta, epe luzean, gure 
herrirako kaltegarria zen arazo horri buruz. Aguirre ekint za 
proselitistan murgilduta zegoen, eta konfi ant za handia zuen 
beti izan zuen herriaren lagunt za handian. Herriko masak 
bilt zeko gaitasun it zela zen. Gizon apala eta zuzena zen; fe-
deduna eta praktikat zailea; bere bizit za pert sonala eredu-
garria zen. Benetan sinesten zuen esaten zuena, eta bere 
bokazioko lanean buru eta belarri ziharduen. Gizon baxua 
zen, kirolariaren gorpuzkera atletikoa zeukan, eta bere su-
durra eta profi la euskaldunarenak ziren, Pepe Arrúenaren 
ant zekoak; ile kiribila zuen, hori samarra; begirada irriba-
rret sua eta beti zuzen-zuzena. Athletic-en eskuin-barneko 
postuan jokat zen zuenean, joko segurua eta apaingarririk 
gabea egiten zuen; golera ondo jaurtit zen zuen, betiko no-
blezia garbiarekin. Aurreko lerro hartan abizen bereko hiru 
jokalari zeuden, eta jarrait zaileek ezizenak erabilt zen zituz-
ten eurak bereizteko. Taldearen kirol-kronikari batek hone-
laxe deskribatu zituen:

Hiru t xapeldun ditu Athletic-ek
Eguzkia bera baino distirat suagoak;
Aguirre, t xokolatea,
Begoñan patinat zen duena(*), 
eta erdiraketa bakoit zean gola dakarrena.

(*):  G. Aguirre. Prent san, zenbaitetan, Aguirrebegoña esaten zioten.

Azken hori, jakina, Aguirrezabala ospet sua 
zen, nazioarteko jokalaria zen ‘Txirri’ ospet sua; garai hartan, 
Ingeniarit za Eskolan ari zen ikasten, neu bezala. José Anto-
nio Aguirrek 31ko Parlamentu konstituziogilean debuta egin 
zuenean, Prietok eraso egin zion, esanez trant siziorik gabe 
igaro zela Athletic-en aurreko lerrotik abert zaletasunaren au-
rreko lerrora. Gustu t xarreko t xistea izan zen, gizon lodi eta 
kirol kontrako batek egindakoa. Amerikako Estatu Batuetan, 
Britainia Handian, iparraldeko herri askotan, gero politikari 
bi hurturiko kirolari asko egon dira (…). 1931n, bat zuek, orain-
dik ere, ariketa hut salt zat ikusten zuten, etorkizuneko edozein 
jarduera profesionaletarako entrenamendu fi sikoko lehia-to-
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kit zat ikusi beharrean. Indalecio Prieto izan zen, hain zuzen 
ere, José Antonio Aguirrerekin elkar ulert zen eta denen artean 
etorkizuneko soluzio autonomistetarako plataforma komuna 
bilat zen jakin zuena.” (AREILZA, José María de: Así los he visto. 
Barcelona, Editorial Planeta, S. L., 1974. 109-111. or.).

AZKUNA, Iñaki
(Sendagilea, Eusko Jaurlarit zako sailburu ohia, eta, gaur egun, Bilboko alkatea).

“Errespetu handia izan diot beti José Anto-
nio Aguirreri. Gurasoengandik datorkit hori, ume-umetatik 
irakat si bait zidaten. Askotan ent zun ditut et xean garai har-
tako kontakizunak, abert zaletasunari buruzkoak, debekatu-
riko Aberri Egunen bati, gerrari eta gerra osteari buruzkoak. 
Kontakizun horietan, Aguirre lehendakariak aurrera egiten 
zuen beti eta edonon. Nire et xean gurtu egiten zuten Athle-
tic-eko jokalaria, Get xoko alkatea eta Euskadiko lehenengo 
gobernuko lehendakaria izandako gizon hori.” (José Antonio 
de Aguirre: Lehen lehendakaria/El primer lehendakari. Bilbao, 
Bilboko Udala, 2003. Hit zaurrea).

CARRILLO, Santiago

(Gijón-en jaio zen, 1915ean. Gerra Zibilean, hain zuzen ere, 1937an, erbesteratu 
behar izan zuen, garai hartan Espainiako Alderdi Komunistako Komite Nagusiko kidea bait zen. 
1960an PCEko idazkari nagusi izendatu zuten. Lehenago, Errepublikako gobernuko ministerioa 
izan zen erbestean, eta pert sona ezaguna eta eragin handikoa ere bai. 1982an ut zi egin zuen 
idazkari kargua, hauteskundeetan izandako porrot it zelaren ondorioz. 1985ean irten egin zen 
PCEtik. José Antonio Aguirre parlamentu-kronikari zebilenean ezagutu zuen, El Socialistarako 
idazten zuenean, Gazteria Sozialisten Federazioko idazkari nagusia izan baino lehen).

“(…). ‘Hait zuloa‘ esaten zioten; euskal-nafarren 
gut xiengoa zen, edo ‘euskal-erromatar’ gut xiengoa, II. Erre-
publikako Gorte Konstituziogileetan sarritan ironiaz esaten 
genuen bezala. Lehendakaria Beunza jauna zen, eta idazka-
ria José Antonio Aguirre; kideak, besteak beste, Pildain kalon-
jea, Picabea, Oriol eta Leizaola ziren. Euskaditik kanpo, une 
honetan, ezagunena Aguirre zen, segurutik; ez politikarit zat, 
Athletic-eko eskuin-barnekot zat baizik. Urte gut xi bat zuk 
lehenago, nire futbolari-bildumako kromoetan, aldi berean 
Nafarroako eskuineko hautagai-zerrendan eta Bizkaikoan 
hautaturikoaren kromoa nuen nik.
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(…). Aguirre burgesia ertaineko familia ba-
tekoa zen; Deustuan egin zuen abokatu-karrera. Bizkaian 
ospe handikoa zen, batez ere gazteen artean, kirol-jardue-
ren eraginez, baita oso at segina zelako ere; berezko buru-
zagia zen.” [CARRILLO, Santiago: La Segunda República. 
Recuerdos y Refl exiones. (Protagonista garrant zit su baten 
lekukot za). Barcelona, Plaza & Janés Editores, S. A., 1999. 
179-180. or.].

DURAÑONA, José Antonio

(Ignacio de Artazarekin batera, José Antonio Aguirrek Primo de Riveraren 
diktaduran irekita zuen abokatu-bulegoko kidea, eta Eusko Jaurlarit zak Paris-en zuen or-
dezkarit zako lagunt zailea, gerra osteko lehenengo urteetan, 1945-49).

“Kirolari handi honek Athletic taldean jokatu 
zuen gaztetan. Bertan, Athletic-en, ‘Aguirre Txokolate’ ezize-
na jarri zioten, taldean abizen bera zuen beste jokalari batetik 
bereizteko.

Anaia guztiak futbolari onak izan ziren. To-
más-ek (G. B.) Euzkadiko selekzioan jokatu zuen, eta ja-
rrait zaileek oraindik ere gogoan dute Arin Luzien taldeak 
Donibane Lohit zunen lorturiko garaipena, bere kategoriako 
Frant ziako Kopakoa; urte horretan, lehenengo taldean hiru 
Aguirre anaiek jokatu zuten, dagoeneko hilda daudenak 
(Teodoro, Iñaki eta Ángel).” (Madrileko Ateneoan egindako 
hit zaldia, EAJren Madrileko Lurraldez kanpoko Bat zak an-
tolaturikoa).

GONZÁLEZ DE UBIETA, Francisco

[‘Un Club de leyenda y la leyenda de un Club: Historia del Athlétic Club de 
Bilbao (hoy Atlético). 1898-1940, con gotas’ liburuaren egilea].

Aguirrek Athletic-en eta Casuals taldearen arteko partidan 
hartu zuen parte, 1926ko Errege egunean; ordutik 20 urte igaro ondoren, 
hauxe idat zi zuen: 

“Athletic-eko erdiko aurrelaria ‘Aguirrechocola-
te’ izan zen; horrek, urte bat zuk geroago, heriot zaren bidetik 
bidali zuen gure gazteriaren zati handia, ‘ezaugarri bereizga-
rriekin’ mozkortuta; berak, ostera, ‘at zera-bilt ze estrategikoak’ 
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egiten zituen, bere Estatu Nagusiarekin eta ‘Jaurlarit zarekin’, 
eta, horrela, at zerrira joan zen, Bilbo zorionez askatu baino 
hogeita lau ordu lehenago ‘Prietok bidaliko omen zituen’ ez 
dakit zenbat hegazkin helduko zirelakoan zeudenak bertan 
behera ut zita. ‘Aguirrechocolate’ ez zen futbolari handit zat 
gelditu etorkizunerako, Inda jaunaren (Indalecio Prieto) ma-
kiavelismoa oparitu zion ‘Errepublika’ bateko lehendakari 
histrionikot zat baizik, ondo bait zekien megalomano handia 
zela, noizean behin zeremoniako jant zia eta pisu handiko 
bizkart zainak erakusteko.” [Iturria: GONZÁLEZ DE UBIETA Y 
ABASCAL, Francisco: Un Club de leyenda y la leyenda de un 
Club: Historia del Athlétic Club de Bilbao (hoy Atlético). 1898-
1940, con gotas. Ediciones Alonso. Madrid, 1941. 93-94. or.].

LAXALT, Txomin

(Kazetari zuberotarra, Iparraldeko kronikaria, energiaz eta zorroztasun 
historikorako gogoz betetako artikuluen eta kontakizunen bidez).

“(…). Eta inguru horrexetan jaio zen José An-
tonio. Erlijiozko heziketa izan zuen, ikasketetan eta kirolean 
oinarrituriko nerabezaroari dagokion bezala. Kalitate handiko 
igerilaria izan zen, ‘It xaropena’ traineru-klubeko arraunlari 
ona, eta pilotan ere ondo moldat zen zen; baina bere bene-
tako zaletasuna futbola zen. Gorpuzkera sendoa zuen, eta, 
horrela, ondo jasaten zituen egin beharreko proba guztiak. 
Familia oneko semearen bizit za at segin hori 1926an amai-
tu zen, soldadut za bukatu zuenean, Zuzenbideko ikasketak 
amaitu ondoren.

(…).  Ez zen handia, baina bai sorbalda zabale-
koa; ibilera irmoa zuen, baina malgua; haren it xura, nolabait 
ere, kirolari batena zen. Bere aurpegiera ausartak ahalmen-
-it xura ematen zuen. Aguirreren xarma oso erakargarria zen 
emakumeent zat. Bere begirada zint zoak eta zuzenak ha-
siera-hasieratik erakart zen zuen. Gero, ent zuteko gaitasun 
it zela zuen. Halaber, umorea, bizitasuna eta prestutasuna 
ere bazituen, baita gauzak egiteko gogo it zela ere.

(…). José Antoniok besoa jaso zuen, garaipena 
adierazteko; bere lasterketa eten eta jauzi egin zuen, tribune-
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tara joan nahiko balu bezala. Aguirrezabalak (‘Txirri I’), Athle-
tic-en elastiko zuri-gorriarekin jokat zen zuen nazioarteko joka-
lariak, anaiarteko bizkarrekoa eman zion. Aguirre zorionekoa, 
bere adimen mailako gaitasunen ondorioz (kirol-gaitasunekin 
soilik konparatu ahal zirenak) taldekideen t xant xak jasot zen 
dituena. José Antonio Aguirrek, dut xa suspergarria hartu on-
doren, t xikito bat zuk hartu zituen lagunekin, Zuzenbideko li-
buruetara it zuli baino lehen. Futbol-denboraldia eta unibert si-
tateko ikasturtea amait zear zeuden, eta azterketak gainean 
zeuden. Aguirrek pozik eta harro onart zen zuen Bi zkaiko hi-
riburuaren mugak gainditu zituen nolabaiteko ospea. . (…)”. 
[Aguirre lehendakariaren omenez idat zitako artikulu baten 
zatia; artikuluaren izenburua hauxe da: José Antonio de Agui-
rre. Bajo el árbol de Guernica, juro…, (LAXALT, Txomin. La Se-
maine du Pays Basque. 133. zenb., 1996ko mart xoaren 22tik 
28ra; 134. zenb., 1996ko mart xoaren 29tik apirilaren 4ra; 135. 
zenb., 1996ko apirilaren 5etik 11ra. Ondoren, eta beste artikulu 
bat zuekin batera, artikulu hauxe agertu zen opuskuluan argi-
taratuta: Homenaje José Antonio de Aguirre Omenaldia. Bilbo, 
Ediciones Bidasoa, 1999., 16-18. or.)].

Jasotako azken paragrafoak, segurutik, José Antonio Agui-
rrek 1925eko maiat zaren 24an Bart zelonaren aurka jokaturiko partida 
adierazten du.

OLIVARES LARRONDO, José, ‘Teilagorri’

(Idazle eta kazetari get xotarra –Algorta, 1892-Buenos Aires, 1960–. Arenas 
taldeko aurrelari ospet sua. Kirol-artikuluak idat zi zituen, Euzkadi egunkari sorberrirako, eta, 
ondoren, Excelsior kirol-egunkariko zuzendaria izan zen. Eusko Abert zale Ekint zaren so-
rreran parte hartu zuen, eta, gainera, artikulu politiko eta sozial asko idat zi zituen, EAEren 
egunkari ofi ziala izandako Tierra Vasca egunkarian argitaratu zirenak. Gerra Zibilaren ga-
raian Baionara erbesteratu zen. Bigarren Mundu Gerra hasi zenean, Paris-en zegoen, eta 
1940an Argentinara ihes egin zuen. Amerikan bizi izandako 20 urteetan, Argentinako, Ame-
rikako Estatu Batuetako, Venezuelako, Mexikoko eta Txileko euskal argitalpenik gehienetan 
egin zuen lan).  

“Lehenengoz ez nuen politikan ezagutu, nire 
herriko auzoan baizik, biok bizi baikinen bertan. Bera orain-
dik haurra zen, eta nik urte bat zuk gehiago nituen. Bere aita 
gazte hil zen, eta amak (emakume azkarra eta kement sua) 
atera behar izan zuen aurrera familia. 
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Handik apur batera, Bilboko Athletic-en jo-
kat zen ikusi nuen, Jesuiten Deustuko Unibert sitatean ikas-
ten zuen bitartean. Iraunkortasun handiko aurrelari sendoa 
zen, eta jaurtiketa gogorrak egiten zituen atera.” (LEIZAOLA, 
Jesús… [et al.]: Conversaciones sobre José Antonio Aguirre. 
Bilbo, Idat z Ekint za, S. A., 1983, 169. or.).

PRIETO, Indalecio

(Oviedo, 1863 - Mexico Hiria, 1962. 1899tik Alderdi Sozialistan afi liatuta, 
1903an, Tomás Meaberekin batera, Gazteria Sozialistak sortu zituen. Bizkaiko probint zia-
diputatua izan zen 1911n; 1915ean Bilboko Udaleko zinegot zia izan zen, eta Gorteetako 
diputatua ere bai, Bilbotik, 1918tik au rrera. II. Errepublikaren garaian Ogasun eta Herri Lan 
Saileko ministroa izan zen, eta Gerra Zibilean, berriz, It saso, Aire eta Defent sako minis-
troa. 1939an Mexikora erbesteratu zen, eta, bertan, jarduera politiko handia egin zuen, 
demokrazia berrezarri ahal izateko).

Athletic-en aurreko lerroan ibilitako urteei buruz, Prietok 
hauxe esan zuen, 1931ko abuztuan, II. Errepublikaren Gorte Konstituziogi-
leetan egindako hit zaldian:

“Aguirre jaunak Ganberan ziurtasun handiz 
egindako adierazpenak at seginez ent zun nituen at zo; baina 
Aguirre jauna oso gaztea da, eta Aguirre jaunak ez du eza-
gut zen, ez baitu bizi izan, Euzko Alderdi Jelt zalearen historia; 
orain bera da alderdiko buruzagi nagusia, eta, hain gaztea 
eta gaitasun handikoa denez, adeitasun-ospea dauka; bai-
na oso zaila da, Aguirre jauna, Athletic-en aurreko lerrotik 
orain zuzent zen duzun euskal-nafar taldeko aurreko lerro-
rako jauzia egitea.” (José Antonio de Aguirre: Lehen lehen-
dakaria/El primer le hendakari. Bilbo, Bilboko Udala, 2003. 
Hit zaurrea. 22. or.)

José Antonio hil zenean, Mexikoko Euzko Deya hilabetekariak 
Aguirreren bizit za-aipamena idat zi zuen; bertan, José Antonio y su optimis-
mo izenburupean, hauxe esaten zuen, besteak beste:

“José Antonioren heriot zaren ezusteko albis-
te tristeak hunkitu egin nau, eta inoiz ere it xiko ez zaidan 
zauria handitu du; izan ere, José Antonio orain dela hamabi 
urte (gaixotasun berarekin!) hil zit zaidan semea baino aste 
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bat zuk nagusiagoa zen. Kinta berekoak ziren; soldadut za 
aldi berean egin zuten, eta, gainera, elkarrekin jokatu zuten 
Athletic Club-eko ordezkoen talde batean.”

RUIZ DE AGUIRRE, Julián 

(José Antonio Aguirreren langelako kidea).

Honelaxe ‘gogorat zen’ zituen José Antoniok Madril-era egin-
dako ezusteko bidaiaren aurretikoak; bidaia hori 1924ko Kopa Txapelke-
tako fi nalerdien errondan Real Madril-en aurkako berdinketa hausteko jo-
katu behar izan zen partidarako egin behar izan zuen:

“Jokatuta zeuden Athletic-en eta beste talde-
ren baten arteko bi partidak. Garai hartan, kanporat zeak ez 
ziren oraingoak bezalakoak. Joan-etorriko bi partida jokat zen 
ziren, eta sarturiko golak ez ziren kontuan hart zen azken 
zenbaketarako: aint zat hart zen ziren bakarrak irabazleko 
eta galt zaileko emait zak ziren, eta, horrela, aurkari bakoit zak 
partida bat irabaziz gero, berdinketa hausteko beste partida 
bat jokatu behar zen, nahitaez. Horixe gertatu zen orain kon-
tatuko dudan kasuan. Kanporaketa hartako berdinketa Ma-
dril-en haut si behar izan zen; hain zuzen ere, bigarren parti-
da jokatu eta hurrengo asteartean. José Antonio, Athletic-eko 
jokalaria zenez, eta bi partidetariko ezeinetan ere jokatu ez 
bazuen ere, Bilbon jokat zen zen bigarrena zelarik, Madril-
-era joan behar izan zen, taldean postu bat betet zera. Egun 
hartako ilunt zean ikusi nuen, Bilboko Los Luises zentroan, 
Madril-erako trena hart zeko prest. Jendeak bizkarrekoak 
ematen zizkion, eta berak eta Athletic-ek partida ona jokatu 
behar zutela es aten zioten. Guztiei egiten zien kasu, guztiei 
irribarre, at segina zen bertan zeuden guztiekin. Bere burua 
ez zuen ezinbestekot zat hart zen; taldeko beste edozein jo-
kalarit zat eta azken jokalarit zat hart zen zuen bere burua. Ez 
dut gogorat zen partida hartan Athletic-en aurkaria nor izan 
zen, ezta emait za ere, baina badakit Athletic-ek irabazi zuela 
(sic); gainera, ondo gogorat zen dut José Antonio Aguirrek go-
got su jokatu zuela eta guztia eman zuela, eta kanporaketa-
ren hurrengo egunetan horixe komentat zen zuen jendeak.”
(LEIZAOLA, Jesús … [et al.]: Conversaciones sobre José Anto-
nio Aguirre. Bilbo, Idat z Ekint za, S. A., 1983, 30. or.).
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STEER, Georges L.

(The Times egunkariak Bilbon 1936-37an izandako korrespont sala. Bilbo 
‘nazionalen’ esku erori zenean, Ingalaterrara it zuli, eta, bertan, 1938an, The tree of Gernika. 
A fi eld study of modern war liburua argitaratu zuen).

“(…). Txikia zen. Aurpegiera oso fi na eta leuna 
zuen, eta horrexek erakart zen zuen gehien arreta. Gainera, 
ibilera apur bat kulunkaria zuen: irlandarrek harrokeria esan-
go liokete horri. Bere garaian, José Antonio futbol-jokalari 
handia izan zen, eta jendeak, abizen bereko beste jokalari 
batetik bereizteko, ‘Aguirre, t xokolategilea’ esaten zion, fa-
brikat zailet zat ere it zelak egin bait zituen. (…). Kiroltasunezko 
zerbait zegoen gauzak ikusteko zeukan moduan. Berriro ere 
futbol-talde bateko kapitaina zen (sic), eta, galt zeko arriskua 
eduki arren (Gerra Zibila), jokoaren arauak eta epailearen 
esanak betet zeko prest zegoen. Haginkadarik, ostikorik edo 
zangarterik ez.” (STEER, Georges L.: El árbol de Gernika: Un 
ensayo sobre la guerra moderna. Tafalla, Txalaparta Argita-
let xea, 2002. 166-172. or.).” 
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AZKEN SOLASA

Orain artekoa, irakurleok, gaiari buruz bildu ahal izan dudan 
informazio guztia da; batik bat, José Antonio Aguirrek Athletic Club-en jo-
katuriko urteei buruzkoa (Bizkaiko talde nagusia): futbol-ibilbidea, jokatu 
zituen partiden kontakizuna, berari buruz esan eta idat zi zutena (Bilboko 
garai hartako prent sako kirol-kronikariek esandakoa), Aguirrek klub zuri-go-
rrian izandako gertakari nagusiak, etab.

Azkenik, gogoratu behar da, taldea ut zi ondoren, klub zuri-go-
rriko bazkide egin zela; gainera, 1937ra arte (Gerra Zibilean, eta Euskadiko 
Behin-behineko Lehenengo Jaurlarit zako lehendakaria izanik), José Antonio 
Aguirrek ez zuen zeharkako kontakturik ere izan futbolaren munduarekin. 
Nire aurreko lanean azaldutako garaia da [AIESTARAN, Carlos: Fútbol y Me-
tralla. Homenaje al sestaoarra rojiblanco José Luis Justel Bollar (1920-1938). 
Bilbo, Ediciones Beta III Milenio, S. L., 2002]; garai hartan ongit zako partida 
asko jokatu zen, eta, Eusko Jaurlarit zaren ekimenez, Euskadiko Futbol Se-
lekzioa sortu zen.

Bilboko klubeko kide-t xartela, garai hartako Manuel de la Sota lehendakariak sinaturikoa.
Iturria: Sabino Arana Fundazioa.
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Nire asmoa eta helburua hauxe da: Aguirreren heriotzaren 
50. urteurren honetan, haren kirol-alderdia, segurutik gehienek ezagut zen 
ez dutena, estu lotuta geldit zea Euskal Herriko historia luzean buruzagi po-
litiko karismatikoa izandako José Antonio Aguirre lehendakariaren alderdi 
gizatiarrarekin, politikoarekin, sozialarekin eta erlijiosoarekin.

‘Euzkadi hegazkinaren aldeko’ egint za. EAJ-EAE partida. San Mamés, 1937ko ot sailaren 7a. Aguirre 
lehendakaria, aholkulari bat zuekin batera, ohorezko palkorant z doala, jendearen t xalo artean.
Iturria: Sabino Arana Fundazioa.

AZKEN SOLASA
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I. ERANSKINA

JOSÉ ANTONIO AGUIRREK ATHLETIC CLUB-EN 
TITULARRAREKIN ETA ORDEZKOAREKIN JOKATURIKO 
(behint zat, deialdian egon) PARTIDA OFIZIALAK 
(ESKUALDEKO TXAPELKETA ETA KOPAKO TXAPELKETA) 
ETA LAGUNARTEKOAK 

LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

 Lagunartekoa 21-10-23 San Mamés Abandotarra ? ----

Ordezkot zat egin zioten deialdia, ordezko Athletic taldearekin, eta ezin jakin jokatu zuen ala ez.

Eskualdeko 
t xapelketa

21-10-20
Sardineroko 
Campos de Sport 

Santander-eko 
Racing

3-2 ----

Hasieran deialdia egin zioten; baina ez zen hamaikakoan sartu, Suárez-ek jokatu bait zuen.

Eskualdeko 
t xapelketa

21-11-27 San Mamés Sociedad
Deportiva Deusto 1-1 0

José Antonio Aguirrek Eskualdeko Txapelketan egindako debuta.

Lagunartekoa 21-12-08 San Mamés Irun-eko Real Unión 3-1 1

Lagunartekoa 21-12-11 Amute Irun-eko Real Unión 5-1 ?

Bi taldeek ordezko jokalariekin jokatu zuten.
Eskualdeko 
t xapelketa

21-12-18 San Mamés Erandio 7-0 0

José Antonio Aguirrek bi gol sartu zituen, baina ‘Pit xit xi’ epaileak baliogabetu egin zituen, jokoz 
kanpoko egoera ikusi zuelako.

Lagunartekoa 21-12-25 San Mamés
Kopenhageko 
Boldklubben af 1893

4-3 0

José Antonio Aguirre lehenengo taldean at zerriko talde baten aurka egindako debuta.

Lagunartekoa 21-12-26 San Mamés
Kopenhageko 
Boldklubben af 1893

2-3 0

Lagunartekoa 22-01-01 San Mamés Pragako Sparta 3-5 0

Lagunartekoa 22-01-06 San Mamés Pragako Sparta 0-4 0

Lagunartekoa 22-01-08 San Mamés Pragako Sparta 3-2 ----

José Antonio Aguirre ordezkoa izan zen, eta, aldi berean, Larrazak egin zuen debuta .

Eskualdeko 
t xapelketa

22-02-26 Et xe-Zuri Sociedad Deportiva 
Deusto 3-0 0

José Antonio Aguirre, ia segurutik, hamaikakoan sartu zen, ez bait zen sartu klub zuri-gorriak egun 
berean Irun-era bidalitako titularren hamaikakoan, Real Unión taldearen aurkako lagunarteko 
partida jokat zera.

1921-22 DENBORALDIA
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LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

Lagunartekoa 22-03-05 San Mamés Arenas 1-2 0

‘Pit xit xi’-ren omenaldia.

Lagunartekoa 22-04-09 San Mamés Real Sociedad 0-6 0

Bi taldeek ordezko jokalariekin jokatu zuten.

Lagunartekoa 22-05-21 San Mamés Erandio 3-1 1
    

LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

Lagunartekoa 23-01-06 San Mamés Casuals 4-2 1

Lagunartekoa 23-01-07 San Mamés Casuals 4-4 1

Ingalaterrako taldea amateurra zen, eta Corinthians taldeko jokalariekin indartu zen.
Bigarren partidan, José Antonio Aguirre lesionatu egin zen, eta, horren ordez, Sauca sartu zen.

Kopako 
t xapelketa 23-04-08 San Mamés Real Madril 5-0 0

Partida honetan, José Antonio Aguirrek debuta egin zuen Kopako lehiaketan. 
Partidaren hasieran segurtasunik gabe ibili arren, ondo bete zuen bere lana.
Golak sart zeaz gain, Athletic-ek korner gehiago ere atera zituen: 16-0.

Kopako 
t xapelketa 23-04-22 Atocha Real Sociedad 0-0 0

Kopako 
t xapelketa 23-04-29 San Mamés Real Sociedad 2-0 0

1922-23 DENBORALDIA

LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

Lagunartekoa 23-09-09 Las Llanas Sestao Sport 1-3 0

Lagunartekoa 23-11-04 San Mamés Osasuna 5-3 1

Athletic-en taldea titularren eta ordezkoen arteko konbinatua zen.

Lagunartekoa 23-12-26 San Mamés Victoria Pilsen 3-0 2

Athletic ordezko taldearekin lehiatu zen.

Lagunartekoa 24-01-06 San Mamés Vienako Rapid 7-2 0

Eskualdeko 
t xapelketa

24-03-02 Las Llanas Sestao Sport 0-0 0

1923-24 DENBORALDIA

I. ERANSKINA. JOSÉ ANTONIO AGUIRREK ATHLETIC CLUB-EN TITULARRAREKIN ETA ORDEZKOAREKIN JOKATURIKO
(behint zat, deialdian egon) PARTIDA OFIZIALAK (ESKUALDEKO TXAPELKETA ETA KOPAKO TXAPELKETA) ETA LAGUNARTEKOAK
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LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

Lagunartekoa 24-03-04 San Mamés Irun-eko Real Unión 4-1 0

Athletic-ek ez zuen bere hamaikakorik onena atera. ‘Txirri”, Laca eta Acedo Bart zelonarako bidean 
ziren, bertatik Milan-era joateko; izan ere, hilaren 9an Italiako eta Espainiako selekzioek jokatu 
behar zuten Milan-en (Rousse geroago joan zen). ‘Travieso’ eta VidalVidal lesionaturik zeuden, eta 
Germán Echevarría gaixorik. 

Lagunartekoa 24-03-09 San Mamés Olabeagako Acero 6-0 0

Athletic-en taldea titularren eta ordezkoen arteko konbinatua zen. Aceron Quirós-ek ez zuen jokatu; 
baina, aldiz, Sestaoko Hierrok jokatu zuen.

Kopako 
t xapelketa

24-04-15 Stadium
Metropolitano Real Madril 1-0 0

José Antonio Aguirreren azken partida izan zen, Kopako t xapelketari zegokionez, eta ez 
zuen zorte onik izan. Gogot su eta borondate handiz jokatu zuen, baina ez zuen gauza 
handirik egin. Lehenengo zatian gola sart zeko aukera it zela izan zuen, baina jaurtit ze-
rakoan irrist egin zuen, zelaia egoera t xarrean zegoelako.

Lagunartekoa 24-04-21 San Mamés Uruguaiko selekzioa 0-2 0

Athletic-ek Vallanaren, José Mª Peñaren eta Ibaibarriagaren indargarria izan zuen; hiru jokalari 
horiek Get xoko Arenas-ekoak ziren.

1923-24 DENBORALDIA

LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

Haroko kopa 24-09-07 Alméndora (Haro) Erandio
4-2

Athletic-en 
alde

----

José Antonio Aguirre ordezkot zat sartu zen deialdian.

Lagunartekoa 21-09-24 Lerún (Elgoibar) Eibar
2-0

Athletic-en 
aurka

0

Athletic-ek ordezko jokalariekin jokatu zuen, eta, egun berean, talde ia osoa Irun-era bidali zuen; 
izan ere, bertan, Arenas-eko jokalari bat zuekin batera, Gipuzkoako selekzio baten aurka jokatu 
zuen Amuten, Francisco Emeryren omenezko eta horren aldeko partidan.

Lagunartekoa 24-09-24 Las Gaunas
Irun-eko Real Unión 
/ Club Deportivo 
Logroño konbinatua

2-4 1

Logroñoko Hernández alkate jaunak Las Gaunas futbol-zelaia inauguratu zuen.

1924-25 DENBORALDIA
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LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

Lagunartekoa 24-09-27 San Mamés
Pragako Morowska 
Slavia 

4-1 0

Lagunartekoa 24-09-28 San Mamés
Pragako Morowska 
Slavia 

1-3 0

Denboraldiaren inaugurazio ofi ziala, San Mamés-en, irailaren 28an izan zen; egun horretan, 
bilbotarrek Morawska taldeko t xekiarren aurka jokatu zuten berriro; partida Errukiet xe Santuaren 
omenez izan zen, eta epailea Pablo Saracho jauna izan zen.

Lagunartekoa 24-11-02 Las Cort s Barcelona, F. C. 1-0 0

Eskualdeko 
t xapelketa

24-11-30 San Mamés Sociedad Deportiva 
Deusto 5-2 1

Urdangarín, Deusto taldeko atezaina, lesionaturik irten zen, eta, horren ordez, Bilbao sartu zen. 

Lagunartekoa 24-12-07 San Mamés Gijón-eko Sporting 5-2 0

Lagunartekoa 24-12-28 San Mamés
Goteborg-eko 
Kamraterna 

1-2 1

Lagunartekoa 25-01-04 San Mamés
Zurich-eko Der 
Fussball Club

2-1 0

Eskualdeko 
t xapelketa

25-02-24 San Mamés Barakaldo 8-2 2

Eskualdeko 
t xapelketa

25-03-01 San Mamés Sociedad Deportiva 
Deusto 7-0 1

Athletic-ek lehenengo lau jokalaririk onenak barik jokatu behar izan zuen: Acedok eta Roussek 
osaturiko at zelari bikote bikaina, Larraza erdiko erdilaria eta Germán Echevarría eskuin-hegale-
koa. Baxa horien eraginez, aldaketa handiak egin behar izan ziren talde zuri-gorrian.

Lagunartekoa 25-03-25 San Mamés
Barakaldo-Erandio 
konbinatua

3-2 0

Lagunartekoa 25-05-17 San Mamés Real Sociedad 7-1 1

Bi taldeak ordezko jokalariekin lehiatu ziren.

Lagunartekoa 25-05-21 San Mamés Barcelona, F. C. 3-0 1

TEMPORADA 1924-25

I. ERANSKINA. JOSÉ ANTONIO AGUIRREK ATHLETIC CLUB-EN TITULARRAREKIN ETA ORDEZKOAREKIN JOKATURIKO
(behint zat, deialdian egon) PARTIDA OFIZIALAK (ESKUALDEKO TXAPELKETA ETA KOPAKO TXAPELKETA) ETA LAGUNARTEKOAK
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1925-26 DENBORALDIA

LEHIAKETA DATA FUTBOL-ZELAIA AURKAKO TALDEA EMAITZA* SARTURIKO 
GOLAK

Lagunartekoa 25-09-06 Amute Irun-eko Real Unión 4-0 0

Eskualdeko 
t xapelketa

25-10-18 San Mamés Acero Club 2-0 1

José Antonio Aguirrek lehiaketa ofi zialari agur esateko partida.

Lagunartekoa 25-11-01 Chimbo Ibarra Acero Club 4-2 1

Chimbo Ibarra futbol-zelaiaren inaugurazio berria, horren jabea zen Olabeagako Acero Club-ek 
egindako berrikunt za handien ostean.
Pepe Prietorekin batera jokaturiko partida bakarra; Indalecio Prieto buruzagi sozialistaren semea 
zen, eta buruzagi hori, gero, Aguirreren aurkaria izan zen bizit za politikoan.

Lagunartekoa 25-11-29 Mendizorroza Deportivo Alavés 0-0 0

Athletic-ek hamaikako mistoa aurkeztu zuen; besteak beste, Toralpyk, Careagak eta Cortadik 
jokatu zuten, Sociedad Deportiva Deusto klubeko jokalariak.

Lagunartekoa 25-12-08 San Mamés Osasuna 5-1 1

18
*:  Lehenengo posizioan, futbol-zelaiaren jabea zen taldeak sarturiko golak. 

Koefi zientea: 0,4 gol/partidako

PALMARESA
Eskualdeko t xapelduna 1923an, 1924an eta 1926an.
Kopako t xapelduna 1923an.
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Lan honen sarreran adierazi dugunez, Ignacio izan ezik, sei 
urterekin hil bait zen, Aguirre Lecube familiako mutil guztiak, nolabait ere, 
eta arrakasta eta zorte handiagoarekin edo t xikiagoarekin, futbolari lotuta 
egon ziren.

José Antonio Aguirreren ibilbide zuri-gorriaren ikerketa 
zehat za amaitu ondoren, irakurlearent zat interesgarria izan daiteke 
gainerako anaiek futbolarekin izandako lotura azalt zea, labur-labur eta 
azaletik bada ere.

II. ERANSKINA

FUTBOLA, AGUIRRE Y LECUBE ANAIEN 
ZALETASUNA

Get xoren hamaikakoa, Euskadi-Nafarroako t xapelduna 1934-35 denboraldian. Tomás Aguirre ezkerretik 
makurtuta dagoen bigarrena da. Iturria: Getxo, F. C.
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Juan Mari eta To-
más, nagusiak, garai hartako bi 
talde get xoztar nagusiei lotuta 
egon ziren: Arenas eta Get xo. 
Juan Mari garai hartan ‘ahal-
guztiduna’ zen Arenas taldeak 
egindako deiari erant zun zion; 
II. Errepublika aldarrikatu baino 
lehen izan zen talde horretako 
kidea. Tomás-ek, anaien artean 
futbol-proiekziorik handiena 
izan zuenak, Get xon jokatu zuen, 
eta, talde horrekin Euskadi-Na-
farroako t xapelduna izan zen, 
1934-35 denboraldian. 1935-36 
denboraldiko erdialdean, Are-
nas-ek fi t xatu zuen; talde horre-
tan haren futbola nabarmendu 
eta, horrela, Egusquiza taldeki-
dearekin batera (gero Euskadiko 
Selekzio an Blasco atezainaren 
ordezkoa izango zena), Real Ma-
dril-era eskualdat zeko eragiketa 
batean sartu zuten, eragike-
ta hori gero ezerezean gelditu 
arren. Azken klub hori 50.000 pe-
zeta ordaint zeko prest zegoen, 
bi jokalariok lort zeko; baina Are-
nas-eko zuzendarit zak ez zuen 
60.000 pezetatik jait si nahi izan. 
1936-37 denboraldian lehiatuko 

zen Arenas-eko futbolarien artekoa izango zen; baina, gerra madarika-
tuaren ondorioz, ‘bort zegiak’ eseki eta fusila hartu behar izan zuen. Gerra 
Zibilean Euskadiko Futbol Selekzioan jokatu zuen (1937-39), eta talde ho-
rrekin zenbait partida jokatu zituen, Selekzioak 1937an Europako zenbait 
herritatik egin zuen ibilaldian; ibilaldi horren helburua bikoit za izan zen: 
alde batetik, Euskadiko Gobernua nazioartean ezagutaraztea, Espainiako 
II. Errepublikaren barruan; bestetik, Frant ziara, Belgikara, Ingalaterrara, 
Sobietar Batasun ohira eta abarrera erbesteraturiko haurrent zako dirua 

Tomás Aguirreren irudia, 1936-37 denboraldiko 
futbol-jokalarien marrazkien eta, bat zuetan, 
argazkien sailekoa; denboraldi hori ez zen 
jokatu, Gerra Zibila hasi zelako; irudia Ogasun 
Publikoko Mistoen eta Pospoloen Monopolioko 
misto-kaxen aurrealdea zen. Jokalaria barruan 
duen angeluzuzenaren goialdean, “TEMPORADA 
1.936-1.937” dago idat zita, eta behealdean serie-
-zenbakia eta jokalariaren izena. Angeluzuzenak 
3 x 4,5 cm ditu. Bilduma oso arraroa eta 
interesgarria da, agert zen den lehenengo eta 
bigarren mailako jokalari kopurua kontuan 
hartuta (384. zenbakiraino dira ezagunak).
Joseba Morok ut zitako irudia.
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bilt zea. Europako eginkizuna amaitu ondoren, Sele kzioaren Amerikako 
errondara ont ziratu zen; bertan gelditu zen, zenbait partida jokatu ondo-
ren, harik eta Selekzioa desegin arte, Mexiko Hiriko Liga Nagusia amaitu 
ondoren (hiriburuko liga horretan Euskadiko Selekzioak ‘Euzkadi’ izena-
rekin jokatu eta bigarren posizioan gelditu zen); horrela, amaitu egin zen 
Selekzioaren zikloa, 1939ko ekainaren 18an Paraguaiko Athlético Corra-
les taldearen au rka jokaturiko partidarekin.

Teodoro, Iñaki eta Ángel, gazteenak, hirukote banaezint zat 
hartu behar dira futbolaren arloan. Get xo Txikin hasi ziren; talde horre-
tan ibili ziren 1933-34 denboralditik Gerra Zibila hasi arte. Gerran, Bilbo 
erort zear zegoenean, eta José Antonioren aginduei kasu eginez, joan egin 
ziren Euskaditik amarekin batera; zenbait ustekaberen ostean, Lovainan 
(Belgika) hartu zuten aterpea; hiri horretan, goi-ikasketak egin zituzten 
Unibert sitate Katolikoan, eta Stadf Lovainisteko jokalariak izan ziren; tal-
de horri lehenengo mailara igot zen lagundu zioten. Unibert sitateko ikas-
ketak amaitu ondoren, eta II. Mundu Gerra bukaturikoan, Lovaina ut zi eta 

Fadurako futbol-zelaia. 1933-34 denboraldia. Get xo Txikiren hamaikakoa. Ezkerretik eskuinera: Juan 
Ayestarán, Ángel Aguirre, Teodoro Aguirre, J. Laucirica, J. Larrazabal, Quintana, Arrieta, V. Valle, Zalvidea, 
Iñaki Aguirre eta R. Aguirre (‘Txokolea‘).
Ángel Aguirre Lecuberen alarguna den Teresa Amézaga Sagarmínagak ut zitako irudia.
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Lapurdiko kostaldeko Donibane Lohizune hirian fi nkatu ziren, bertan Ber-
nardina Lecubek ‘Miragarria’ egoit za lortu ondoren, eta hiri horretan Arin 
Luzien taldean jokatu zuten. Iñakik eta Teodorok ez zuten sarritan jokatu, 
baina Ángel-ek, aldiz, askotan jokatu zuen 1946-48 denboraldian. Garai 
hartan, Arin Luzien taldea Frant ziako Patronatuen Kopan lehiat zen zen, 
eta behin baino gehiagotan irabazi zuen kopa hori. Donibane Lohizunen 
ez zuten inoiz ere 1946. urtea ahaztu, urte horretan Arin Luzien-ek Kopa 
irabazi bait zuen, Paris-en Belfort taldearen aurka jokaturiko partidan, 
hain zuzen ere, lau eta hut s irabazi zuen. Kasu horretan, Arin Luzien-ek 
hiru Aguirre anaiak erabili zituen. Hona hemen Joseph Etchegarayk horiei 
buruz zuen irit zia (taldeko atezaina izandakoa eta taldearen benetako 
oroimen historikoa): 

“Aguirre anaiei buruz dugun oroit zapena bikai-
na da; izan ere, futbolean birtuosoak izateaz gain, bizit za 
maite zuten eta tratu erraza zuten pert sonak ere baziren: 
maila eta kultura handikoak izan arren, ondo moldat zen zi-
ren gutariko apalenaren izaerara. At segin zuten kantua eta 

Paris, 1946. Frant ziako Patronatuen Kopako fi nala Belfort-en aurka. Arin Luzien taldeko jokalariak 
koparekin, partida amaitu ondoren. Zutik eta ezkerretik eskuinera: Laures, Doyhenard (atezaina), Leiceaga, 
R. Olazcuaga (koparekin), G. Olazcuaga, Usabiaga. Makurtuta eta ezkerretik eskuinera: Villalonga, Teodoro 
Aguirre, Larregain, Iñaki Aguirre, Rachou. Iturria: Arin Luzien F.C.

I I .  ERANSK INA.  FUTBOLA, AGUIRRE Y LECUBE ANAIEN ZALETASUNA
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dibert sioa. Arin Luzien-en nolabaiteko aterpea aurkitu zuten, 
eta gu oraindik ere oso harro gaude horrekin”.

Laurogeiko hamarkadaren amaieran, Iñakik eta Ángel-ek 
‘Biak’ enpresa sortu zuten, inportaziorako/esportaziorako enpresa, eta Pa-
ris-era joan ziren; bertan, Red Star Club-ek (gaur egun, Red Star Football 
Club 93) Ángel fi t xatu zuen profesionalt zat. Hala eta guztiz ere, talde pro-
fesional horretan ez zen luzaro egon, Ángel ezin izan bait zen egokitu pro-
fesionaltasunera.

Poitiers. 1947ko maiat zaren 18a. Frant ziako Patronatuen Kopako fi nala Arago de Orleans-en aurka. Arin 
Luzien taldeko jokalariak koparekin, partida amaitu ondoren. Zutik eta ezkerretik eskuinera: Lastrade 
(entrenat zailea), Leiceaga, Bonnat, R. Olazcuaga, Laures, Landa (kaleko jant zita), Zubieta. Makurtuta eta 
ezkerretik eskuinera: Duquesne, Teodoro Aguirre, Ángel Aguirre, Iñaki Aguirre, Rachou. Arin Luzien-ek 10 
jokalarirekin amaitu zuen partida, Landa lesionatu egin zelako. Iturria: Arin Luzien. F. C.
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“Invocan nuestros enemigos el derecho de conquista.
Lo negamos para siempre. El territorio habrá sido conquistado,
el alma del pueblo vasco no lo será jamás.”

Turt ziosko adierazpena deitutakoaren parragrafoa. Euskadi 
ut zi aurrean José Antonio Aguirre lehendakariak idat zia 1937ko 
ekainaren 30ean.
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