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-Pasarte batzuk aztu egin jakoz pilotagaz lotuta 
bizi ebazan urteetan, baña, ederto gomutatzen 
dauz, dan-danak, detallez-detalle.
– Nire emaztea, Eibarkoa zan, eta Lekeition be-
raniantia zan, “un bombon”. 19 urtekaz ezagutu 
neban. Ondartzan be alkar ikusten giñan beti, bai 
ta amaitu be.
– Bai, orduan, lantzen bein etortzen zan partiduak 
ikustera.
– 25 urtekaz eskondu nintzan.
– Estei bidaian, lenengo Madrillera joan giñan. 
Astebete edo, egon giñan.
– Baiña ostean, Bartzelonara. Pilotarako zaletasun 
aundia egoan Bartzelonan. Jokatzeko eskatu eus-
tien eta orixe egin neban. Ango iru afizionatuen 
kontra jokatu neban, eta irurak irabazi.
– Ederto pagatu eustien. Partiduen propaganda 
ederra egin eben. Tranbian “Acarregui juega con-
tra…” iñoen panelak ipiñi ebezan.
– Iru seme-alaba izan dodaz.

– Partida dexente jokatzen neban kanpoan. Gaz-
tetan, elizako pareta txikien, eta dorrearen kontra 
ibiltzen nintzan Lekeition.
– Txiki-txikitatik gustatu jat frontoia. Gomazko 
pilotak egiten nebazan orduan, kaladan kaladan.
– Bizikletaren gomak artu, tirakaz egin potroa eta 
gero  lanagaz betetzen neban.
– Zenbat egiten nebazan… batek ba al daki !
– Lenengo urtetan Markiñera joaten nintzan en-
trenatzera. Eskularrua larregi  estutzen neban, eta 
alako batean, koskorra urten jatan eskumako esku-
an.
– Asko aundituten jatazan eskuak. Gero, profesio-
naletan be bai.
– Egin izaten neban  nai neban moduan pilotan.
– Bizikletan  16 kilometro egiten nebazan joateko 
eta beste 16 bueltatzeko. Astean bi bider, euria izan  
naiz txingorra egin.
– 16/17 urtekoa izan nebazan orduan. Iru genbil-
tzan entrenatzen.
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– Lekeitioko frontoia eragiña  zan. Busti-busti egi-
ten zan euria egiten ebanean. Egun askotan bustita 
egoten zan.
– 18 urtekaz asi nintzan profesionaletan jokatzen. 
Asiera txar-txarra euki neban eskuakaz.
– Atzelari asi nintzan eta aurrelari amaitu. Niri 
aurrean jokatzea gustatu jat, baña sei illabete egin 
nebazan atzelari. Bein empresako buruari esan neu-
tson aurrelari jokatu nai nebala. Froga egin eustan, 
gustatu, eta alantxerik asi nintzan aurrelari.
– Sarritan agertzen nintzan periodikoetan:  ¡AKA-
RREGI DELANTERO !
– Bai, 20 urterako joko aundia artuta neukan. Sasoi 
aretan Gallastegi eta Atano III, ziran aundienak.
– Finala  Eibarren jokatu neban Atano IIIn kontra. 
18/4 gindoazan, Atano irabazten. Sake librean, one-
tan onena zan. Nai eban lekura eta nai eban modura 
botatzen eban pilota: eskumara, luze eta motz.

– 12  tanto egin ebazan jarraian, saketan. Gero neuk 
artu neban jokoa, eta  beste 12 egin neutsozan illa-
ran. Meritu zan gero, aundienari  segidan ainbeste 
tanto egitea ! 
16/18 ipiñi neban markagallua sakea artu eustan 
arte.
– Lenengo lauterdikoa, ostera, neuk irabazi neban.
Lau pelotariak artu genduan parte. Laurak aurre-
lariak giñan: Ogeta, Bolinaga, Barberito eta neu 
(lauak).
– 1.953 an Donostian  jokatu neban Bolinagaren 
kontra. Irabazi egin neban.
Garai artan partiduko 1.500 peseta  irabazitakoa 
naz. Asko zan ori, orduan, obreru batek lau peseta 
irabazten eban egunean.
*Ezker aldetik eskumarantza: Migel Gallastegi, 
erdiko epailletzat aukeratua, Atano III ta Akarregi, 
1946 en azaroko 11n banakako azken jokaldia asi  
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baño lenago. Atano III ak 22-16  menderatu eban 
Akarregi.
*1926tik 1948ra Atano III izan zan eskubanakako-
en arteko txapelduna ta pelota jokoa erabat barriz-
tau ebana. Sakez eta ezkerrez jotzeko era bereziaren 
bidez ia garaitu eziñekoa biurtu zan.
*“Ausarditsua” gazte izanarren Mondragonesegaz 
neurtzeraño ausartu zana.
*Alkar arteko lenengo jokaldia “Astelen” ean ospatu 
zan 1926.02. 15 an.
*Biak 3garren laukitik atara eben, Mondragonesek 
eskumakoa erabilliz..

*Araudi ezagaitik oikoa zan lenengo jokaldian ti-
tulugaiak eskubika jokatzea eta txapeldunak  esku-
makoakaz. 
* Titulu gaiak irabazi ezkero, bigarrengo baten  
jokalari biak esku biakin jokatu eukien eta titulu-
gaiak galduezkero deskalifikatuta gelditzen zan.
* 1926go azillaren 7an Astelen frontoian  igarren 
jokaldia ospatu zan, Atano IIIak Mondragoneseri   
22-12gaz txapela kenduz.
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