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Ramon Iturralde • Txirrindularien botila txikien bildumagilea

«Txirrindularitza ere gustuko dut
botila txikiak biltzeaz gain»

Etxeko ganbaran
1.200 botila txiki ditu
Ramon Iturraldek eta
aurten 150 inguru
jaso ditu semearekin

IGOR AGIRRE AMASA-VILLABONA

Euskal Herrian txirrindularitzarekiko
zaletasun handia dagoela jakina da,
baina zaletasun honek azpizaleta-
sun bat sortu zuen Ramon Iturralde-
rengan (Andoain, 1962). 23 urtetik
hona billabonatartua dagoen txirrin-
dularitza zale honek, txirrindularien
botilak biltzen ditu. Lasterketak
ikustera joaten denean bere bildu-
ma handitzen ere saiatzen da,
orain, Iker semearekin batera.
Zaletasun berezia da zurea.

Bai. Azken 30 urteetan txirrindula-
riek erabiltzen dituzten botila txikiak
jaso eta bilduma osatzen dut. Hasie-
ra batean lasterketak ikustea zen
nire zaletasuna, ez botila txiki hauek
biltzea. 
Nola sortu zitzaizun zaletasun

hau? 

70. hamarkadan Donostiako belo-
dromoan amaitzen zen Espainiako
Itzulia urtero-urtero. Etxe ingurutik
igarotzen zen lasterketa eta orduan
hasi nintzen txirrindularitza ikusten.
Garai hartan ez zegoen telebistarik
eta lasterketak irratitik soilik jarraitu
genitzakeen. Txirrindulariak zuzene-
an errepide ertzetik soilik ikusten
genituen.
Botila txikiak jasotzea txirrindula-

riak ikustea baino garrantzitsua-

goa da zuretzat?

Ez, bi zaletasunak %50ean daudela
esango nuke. Pena ematen dit boti-
lak jasotzeagatik lasterketa ez ikus-
teak. Azken batean, ibilbidea azter-
tu eta hiru edo lau puntutan jartzen
gara lasterketa ikusi eta hauek jaso
ahal izateko. 
Aztertuta duzue orduan zein pun-

tutan jasoko dituzuen botilak.

Bai. Ordubete oro botila bat bota-
tzen dute txirrindulariek gutxi gora-
behera. Lasterketan parte hartzen
dutenek pixkanaka uzten dituzte bo-
tila txikiak errepide iskinean eta guk
plan bat egin ohi dugu horren arabe-
ra. 

Beste batzuetan, tropelaren atze-
tik oso gertu egiten ditugu ibilbidea-
ren zati batzuk botatako botila txi-
kiak jasotzeko. Lasterketaren kilo-
metroen arabera, hornidura puntu
batzuk ere egoten dira eta horren
arabera ere mugitzen gara. 

Zein lasterketetara gerturatzen

zarete?

Izan garen azken lasterketa Ponfe-
rradako Munduko Txapelketa izan
da, orain dela hilabete. Espainiako
Itzulian ere San Migeleko etapan,
Logroñoko etapan eta Burgosko eta-
pan izan gara. Hauen aurretik, Bur-
gosko Itzulian, Donostiako Klasiko-

an, Ordiziako Klasikoan, Getxoko
Klasikoan... profesional eta afizio-
natuen lasterketetara gerturatzen
gara.
Zure bilduman denetariko botilak

daude orduan.

Zale bakoitzak bere bildumak osa-
tzeko ohiturak ditu. Nire bilduman
garrantzia gehiago ematen diet
emakumeen nahiz gizonezkoen tal-
deetako botila txikiei.
Frantziako Tourra goi mailako pla-

za izango da botilak lortzeko.

Bi edo hiru alditan joan nahiz laster-
keta ikustera botila txikiak hartzeko
asmoarekin. Baina Tourrak jende
asko mugitzen du eta oso zaila da
bertan botilak lortzea. Europa guzti-

ko zaletuak gerturatzen dira bertara
eta hauek ere sekulako zaletasuna
dute honetan. Tourrera lasterketa
ikustera joatea nahiago dut nik.
Nola definituko zenuke zuretzako

zer den botila txiki bat?

Harribitxi txiki batzuk dira niretzat
baina ez naiz kontu honekin ero-
tzen. Norberak jartzen dio neurria
eta norberak ematen dio nahi dion
garrantzia. Hala ere garrantzitsuak
dira niretzat, nire denbora libre asko
eskaintzen baitiot zaletasun honi.
Zenbat botila dauzkazu bildu-

man?

Egia esan ez dakit ziur zenbat ditu-
dan. Azken urte honetan, zenbat di-
ren jakin nahian nabil eta etxean
1.200 botila inguru dauzkadala
esango nuke. Aurten, 150 bat botila
eskuratu ditugu semeak eta biok.
Botilazaleek zuen artean botila

txikiak elkarbanatzen dituzue?

Internet bidez botila txikiak aldatze-
ko zaletasuna badago eta orain arte
ez nuen ohiturarik. Azken urtean
hasi naiz honetan eta errepikatuta
dauzkagun bidoiak trukatzen ditu-
gu. Errepikatutako botilak ere jaso-
tzen ditugu errepide bazterretik bes-
te zaleekin trukea egiteko.
Honetan ere lagundu du teknolo-

giak. Asko aldatu dira botila txi-

kiak urteen poderioz? 

Aldaketa handiak egon dira. Orain

dela 30 urteko botilak oso material
gogorrekoak ziren eta ez ziren dese-
giten. Orain egiten dituztenak, aldiz,
biodegradagarriak dira. Estetika al-
detik ere sekulako diferentzia dago
lehen eta oraingo botilen artean. Le-
hengo botilak askoz ere zuriagoak
ziren, eta gaur egun kolore askoko
botilak egiten dituzte.

Sky taldea aitzindari da botila txi-

kien munduan ere? 

Aurrekontu oso handia duen taldea
da Sky baina normalean ez dituzte
botilak asko aldatu. Hala ere, beste
taldeek ez dauzkaten medio batzuk
dituzte. Adibidez, botila txiki termiko
bat dute talde honetan. Bero edo
hotz asko egiten duenean, barruko
likidoa tenperatura egokian man-
tentzen du botila txiki termiko ho-
nek.
Dauzkazun botila txiki guztien ar-

tean bat aipatuko zenuke? 

Oso zaila izango litzateke bat baka-
rra aipatzea. Batzuk asko kostata
lortzen dira eta beste batzuk oso
erraz. Urte guztia botila baten atze-

tik pasa eta ez lortzea posible da.
Botila hau eskuratzen duzunean se-
kulako poza sentitzen duzu. Beste
batzuetan txirrindulariari eskatuz
lortzen ditugu. Niri gertatu zait Al-
berto Contadorri botila eskatu eta
eskura bat bazuelako momentuan
ematea. Batzuetan kilometro asko
kostata lortzen ditugu botila jakin
batzuk eta beste batzuk berehala
izaten ditugu esku artean.
Anekdota ugari izango dituzu. 

Jende asko elkartzen gara afizio ho-
nen inguruan eta azkenean anekdo-
ta ugari dauzkagu. Gertatu izan zai-
gu, adibidez, txirrindulariak bidoiak
guri botatzera joan eta begiratu
gabe jaurtitzeagatik ia-ia sekulako
kolpea ematea.

Bere semearekin batera jasotzen ditu orain Ramon Iturraldek txirrindularien botila txikiak. IGOR AGIRRE

Ibilbidea aztertu
eta hiruzpalau

puntutan jartzen gara
lasterketa ikusi eta

botila txikiak jasotzeko»

Lehengo botilak
gogorrak 

ziren eta ez ziren
desegiten, oraingoak

biodegradagarriak dira»


