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Realeko jokalari, entrenatzaile eta ordezkariak, estalkirik gabeko autobusean igota, Anoetatik irteten. Milaka lagunek egin zieten harrera Donostiako kaleetan. JUAN HERRERO / EFE
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Mikel Rodriguez  Donostia

T
xuria eta urdina. Do-
nostiara atzo hurbildu
zen bisitariak ez zuen
ikusiko bertze kolore-
rik karriketan. Arra-

roa zen kolore horiek gabeko zer-
bait gainean ez zeraman laguna.
Kamisetak, jakak, banderak, bu-
fandak, zapiak, aterkiak, txape-
lak... Guzia zen txuri-urdina atzo

Igande arratseko ospakizunek segida izan zuten atzo. Realeko jokalariek
Gipuzkoako hiriburua zeharkatu zuten autobusean, eta jende andana bildu
zen haiei harrera egiteko. Gaurko ekitaldiak bertan behera gelditu dira.

Gipuzkoako hiriburuan. Dena
prest zegoen Realeko jokalariek
hiria autobusean gurutzatu zeza-
ten, txuri-urdinez bildutako mila-
ka zalek harrera egiteko. Hiriaren
erdigunean, Bulebarra eta Alder-
di Eder jendez gainezka zeuden,
Realak Bigarren Mailan egin di-
tuen hiru denboraldi hauetan za-
leengan pilatu den grinaren on-
dorio. Une horrexen zain zeuden
guztiak, hiru urteren ondoren, bi

kolore, txuria eta urdina, harrota-
sunez erakusteko.

Bezperan, partidaren ondoko
ordu luzeetan, Lehenengo Maila-
rako igoera gogotik ospatu zuten
jokalariek eta zaleek, baina kon-
tua zerbait ospatzea denean, inoiz
ez dela nahikoa argi utzi zuten
atzo. 17:30 inguruan atera zen Re-
aleko jokalariak eta talde tekni-
koa zeramatzan autobusa Anoeta
estadio ondotik. 19:00etan zuten

ordua udaletxean, eta berandu ai-
legatuko zirela espero bazen ere,
zehatz-mehatz bete zuten ordute-
gia. Bulebarra motel gurutzatu
zuten, Aste Nagusia txiki uzteko
moduko jendetza baitzegoen ber-
tan. Jokalariek eta Martin Lasar-
te entrenatzaileak berak saltoka
eta dantzaka zeharkatu zuten Bu-
lebarra, eta udaletxera Gloria
Gaynor I Will Survive abesti eza-
gunaren doinuak lagun zituztela

sartu ziren. Kanpoan, Alderdi
Ederreko lorategiek kolore txuri-
urdina zuten soilik. Milaka zale
zituzten bertan zain. Gaztetxo eta
nerabe anitz zeuden horien arte-
an. Realaren azken urte beltzak
ezagutu dituzte soilik, eta arra-
kasta bat lehen aldiz ospatzeko
gogotsu zeuden. 

Udaletxean, jokalariei harrera
egin zieten udal ordezkariek.
Xabi Prieto makulurik gabe sartu

Donostia 
bi koloretan

Realeko jokalarien autobusa Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitzara iristen. GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS
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zen, baina oraindik maingu. Uda-
letxearen sarreran dantzari ba-
tek aurreskua egin zien. Hastera
zihoala, zenbait jokalari «txapel-
dunak!» abesten hasi eta isilarazi
egin behar izan zituzten. Buka-
tzerakoan, ordea, jokalariek txalo
zaparradarekin saritu zuten dan-
tzaria, eta pozez, ukabilak altxa-
tuta erantzun zien hark.

Alderdi Ederrera bildutako za-
leak jokalariak udaletxeko bal-
koira noiz aterako zain zeuden.
Euriak mehatxu egin bazien ere,
festa idorpean gozatzeko aukera
izan zuten azkenean. Ez zioten
utzi abesteari, saltatzeari eta ban-
derak astintzeari. Tartean, Reala-
ren ikurrarekin batera masta be-
rean lotutako Nafarroako kateen
bandera handi bat.

Aitor Zabaleta gogoan
19:00ak pasatxo zirela agertu zi-
ren jokalariak udaletxeko bal-
koian. Haietariko anitz harrituta
gelditu ziren azpian zuten jende-
tza ikusita, eta, atzerritarrek
gehienbat, sakelakoarekin iru-
diak hartu zituzten. Johnatan Es-
tradak, adibidez, ia ez zuen gorde
ere egin bere aparailua. Hitz egi-
terako orduan, ordea, lotsati an-
tzera-edo, kosta egin zitzaien le-
hen pausoa ematea. Xabi Prieto
izan azkenik zaleak abesten para-
tu zituen lehena. Jokalarien aho-
tan gaztelania izan zen nagusi,
hitz egin zutenen artean gehie-
nak kanpotarrak izan zirelako:
Sergio, Bueno, Songo’o, Diego Ri-
vas, De la Bella eta Griezmann.
Euskaraz mintzatu zirenen arte-
an, nabarmentzekoa Esnaolak
Aitor Zabaleta oroitu zueneko
unea. «Jende asko falta da, baina
bat aipatu gabe ezin dut joan»,
erran zuen harrobiko jokalariak.
Jarraian, han bildutako zaleak
1998an hil zuten Realeko jarrai-
tzailearen izena abesten paratu
zituen.

Azkenik, Foru Aldundian bu-
katu zituzten atzoko ospakizu-
nak. Horiek izanen dira oraingoz
azken ospakizunak, gaurko eki-
taldiak bertan behera utzi baiti-
tuzte. Jokalariek Gipuzkoari he-
rriz herri autobusean bira emate-
ko asmoa zuten, baina eguraldi
iragarpenen ondorioz ez egitea
erabaki dute. Ekaitza eta kazka-
barra iragarri dituzte gaurko.

Realeko jokalariak Gipuzkoako Aldundian. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

Realeko jokalariak zaleei begira Gipuzkoako Aldundian. A.CANELLADA / A.PRESSRealeko jokalarien autobusa, zaleek inguratuta. ANDONI CANELLADA / A.PRESS

Milaka zale bildu ziren Alderdi Ederren. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS
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Lasarte entrenatzailea, Realaren banderarekin. JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Xabi Prietok lehen gola sartu zuenekoa. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

Jokalariak, Prietorekin, gola ospatzen. JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Bueno, bere gola ospatzen, atzean Griezmann duela. J. CARLOS RUIZ / A. PRESS

Taldekide guztiak, elkarrekin, partida amaitu berritan. J. CARLOS RUIZ / A. PRESS
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REALA

13 Zubikarai
24 De la Bella
15 Ansotegi

3 Mikel Gonzalez
2 Carlos Martinez

19 Diego Rivas
11 Aranburu

10 Xabi Prieto
8 DNsue (57. min.)

27 Griezmann
17 Zurutuza

23 DSergio (76. min.)
20 Bueno

5 DLabaka (84. min.)
E. Martin Lasarte

0
CELTA

1 Falcon
3 Lago

15 Hugo Mallo
23 Sergio Ortega
16 DNoguerol (60. min.)
30 Tuñez

6 Vila
8 Lopez Garai

19 DAaron(57. min.)
10 Trashorras
27 Michu
11 Iago Aspas

37 DAlex Lopez (75. min.)
9 Papadopoulos

E. Eusebio Sacristan

Golak: 1-0: Xabi Prietok p. (56. min.) 
2-0:Buenok (63. min.). Epailea: Teixeira
Vitienes. Txartel horiak Realeko Buenori
eta Griezmanni, eta Celtako Tuñezi eta
Papadopoulosi. Bestelakoak: 31.000
ikusle Anoeta estadioan.

Mikel Rodriguez  Donostia

Lehenbailehen bermatu nahi
zuen Realak Lehenengo Mailara-
ko igoera, eta urduri zelairatu zi-
ren txuri-urdinak. Celta baloia-
ren jabe egin zen, eta Michuk
Anoeta guzia ikaratu zuen jaurti
eta langa jo zuenean. Reala ez ze-
bilen eroso zelaian; ez zuen sa-
kontasunik, eta Galiziako talde-
ak eraman zuen norgehiagoka-
ren gidaritza lehen zatian. 

Bigarren zatian, kirioak alda-
gelan utzita zelairatu zen Reala,
eta partidaren jabe egin zen ha-
sieratik. 56. minutuan lortu zuen
saria: Griezmanni penalti argia
egin zioten, eta Xabi Prietok ezin
hobeki jaurti zuen. Birritan bota-
razi zion epaileak, eta bietan ez
zuen hutsik egin. Gola ospatzean,
baina, orkatila bihurritu eta min
hartu zuen donostiarrak. Handik
zazpi minutura, Buenok bigarren
gola sartu zuen, buruz. Hortik ai-
tzinera, festa noiz lehertuko zain
gelditu ziren zaleak.

Hasierako
urduritasuna
gaindituta,
eroso irabazi
zuen Realak



Handiak eta txikiak

R
eala inoiz ez da txi-
kia izan, baina han-
diak dauden lekura
igo da berriz. Gauza
handi bat egin dute
zelaian; zaleen ja-

rrera ere gauza handia izan da.
Horiek denak nabarmentzeko
egunak dira orain. Handitasuna
nonahi eta noiznahi. Baina gauza
txikiak ere izan dira, eta horiek
ere gogoratu behar dira. Txikiak
handiak bezain garrantzitsuak
izan direlako. Egoerak, hitzak,
keinuak. Igande iluntzeko ospa-
kizunetan azaldu ziren, eta gogo-
eta sakonagoak egiteko aukera
ematen dute. 

Gidaria
Jokalariak eta entrenatzaileak

Anoetako atletismoko pista alfe-
rrik eginikoan bueltaka. Zaleak
txaloka. Pistatik txaloak harmai-
letara. Festa eta algara. Gizonez-
ko bat ageri da pistan. Ez darama
Realeko jantzirik. Zaleentzat eze-
zaguna. Jokalariek eta entrena-
tzaileek asko maite dute; bestela,
ez zen han egongo. Autobuseko
gidaria da, eta Bigarren Mailako
hiri galduetan barrena milaka
kilometro egin ditu, hiru denbo-
raldiz. Beste bat taldean. Hura
ere hantxe, pistan, ospatzen, irri-
barrea ezabatzeko batere gogo-
rik gabe. Taldearen indarra
nabarmendu dute denek lorpe-
naren oinarrian. Kanpoko joka-
lari denek esan dute inoiz eta
inon ez dutela halako talde giro-
rik gozatu. Futbola pertsonen
hezkuntzan baliagarria dela esa-
ten da. Talde lana indartzen
laguntzen duelako. Talde oso
batek sekulako lana egiten due-
lako helburu bat lortzeko. Taldea
elkarri laguntzea delako. Oso
egoera adierazgarria izan zen
autobuseko gidaria pistan ikus-
tea. Taldearen esanahia bazter
guztietara garraiatu du sasoi
honetan Realak. 

Sentimendua
Askok egin zuten irrist begietan
behera, zelaian eta harmailetan.
Pozaren ur tantak. Baina tristu-
rak ere egin zuen putzua: talde
osoa zelaiaren erdian zela, ohol-
tza luzearen gainean, Riesgok hi-
tza hartzea ezustea izan zen, aka-
so. Badoalako. Zale zenbaiten ha-
serrea pairatu behar izan duelako
kontratua ez berritzeagatik. Au-
sarta izan zen atezaina herene-
gun, eta garbi esan zien zaleei ba-

doala. Garbiago esan zien Reale-
koa dela bihotzez. Oihuka agurtu
zen, «Reala, Reala» zabalduz. Be-
giak malkotan. Diruak sentimen-
duei lekua kendu die futbolean,
baina Riesgok erakutsi zuen
oraindik ere badaudela bere beti-
ko kluba maite dutenak. Realean
bat, bi, hiru, lau eta bost baino as-
koz gehiago dira. 

Deserritik herrira
Atzerritarrak daude Realean, ze-
laian eta aulkian, eta Uruguaiko-
ak dira gehienak: Lasarte, Balbi
prestatzaile fisikoa eta Bueno au-
rrelaria. Igandeko ospakizune-
tan, pistan barrena, Balbik bere
herrialdeko bandera jarri zuen le-
poaren bueltan; Buenok, Peñarol
bere bihotzeko klubekoa; Balbik,
harmailetara norbaiti begira,
bandera erakusten eta nabar-
mentzen zion. Deserrian daude
lanean hirurak, baina herria go-
goan beti. Reala ere deserrian
egon da Bigarren Mailan. Herrira
itzuli da orain. Baina deserrira
aspaldi joan zen, herrian segitzen
bazuen ere. Gauzak egiteko beti-
ko eta bertako eredua galdu

Harmailetatik begira
Aitor Manterola

zuen, kanpokoen bide ilunetan
sartzeko. Alor horretan ere, he-
rrira itzuli da azkenaldian. Entre-
natzaileak eta jokalariak gustura
egon daitezke deserrian lanean,
baina klubak herrian jarraitu be-
har du, betiko moldean. 

Reala
Egoera, hitz eta keinu horiek de-
nak ere Reala dira, benetakoak,
sakon-sakonak. Beste gauza han-
di guztiak, orain nabarmentzen
diren horiek, emaitzen ondorio
dira. Eta emaitzak diktadura dira
futbolean. Onean haize gozo; txa-
rrean, galerna. Aldekoak direne-
an, denak pozik. Kontrakoak di-
renean, denak haserre. Horrega-
tik, polita litzateke gauza txiki
horiei eta beste batzuei eustea,
barru-barruan gordetzea, galer-
na datorrenerako helduleku bi-
kainak baitira. Lehen Mailako
partida guztietan, Realak Reala
izan behar du, zelaian eta zelaitik
kanpo. Azken batean, gauza txiki
askok egin dute handi ehun urte-
ko historian. Gauza txikiei eutsi
izanak ekarri dizkio egun eta lor-
pen handiak. 
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Polita litzateke
Realak gauza txiki
horiei eustea,
barru-barruan
gordetzea, galerna
datorrenerako
helduleku bikainak
baitira. Lehen
Mailako partida
guztietan, Realak
Reala izan behar du,
zelaian eta zelaitik
kanpo.



Adjektibo honek zehazten du ongien
nolako denboraldia egin duen Realak:
erregularra. Bolada txarrik ez du inoiz izan,
eta bide horri eutsi izanari esker izango da
Lehen Mailan datorren sasoian.

A. Manterola  Donostia

M
ailaz igo den talde-
ak, edozein liga-
tan dela ere, lehia-
ketan sendo ibili
beharra dauka.

Izan ditzake bolada txarrak, bai-
na oso luzeak ezin dira izan. Erre-
gulartasuna behar da goian ibil-
tzeko. Ezinbestekoa da, eta horixe
da, hain zuzen, Realak izan due-
na: hasi eta buka sendo ibili da,
gorabehera handirik gabe. Txa-
kalaldia hasiera-hasieran eduki
zuen, baina berehala eman zion
buelta, eta, harrezkero, puntan
ibili da. Etxetik at makal antzean
ibili bada ere, etxean konpondu
ditu kanpoko hutsak. Bukaeran
uste zen baino gehiago sufritu
badu ere, helburua bete du. Sen-
dotasunean oinarrituz. 

Zalantzak hasieran
Aurreko bi denboraldietan mai-
laz igotzeko helburua bete gabe
utzi eta gero, sasoi honen hasie-
rak ez zuen balio izan itxaropena
indarberritzeko, pattal ekin bai-
tzion ligari. Martin Lasarteren
lana zalantzan ere jarri zuten ba-
tzuek. Lehen bi partidetan bi pun-
tu lortu zituen, eta Espainiako
Kopatik at gelditu zen, Rayoren
aurka Anoetan galdu eta gero.
Baina hirugarren jardunaldian
piztu ziren argiak. Tarragonan
irabazi egin zuen, Carlos Bueno-

ren golarekin —ez zuen balio be-
har izan legez, baloiak ez zuelako
ateko marra osorik gainditu—.
Azken minutuan sartu zuen gola,
eta itxaropen izpia piztu zen. Bai-
na handik astebetera itzali zen,
Gironari irabazteko gai ez baitzen
izan taldea zaleen aurrean. 

Goiko postuetara
Hurrengo partida ere Anoetan
zen, Huescaren aurka. Irabazi
beste aukerarik ez zen, eta lortu
zen helburua: gorantz hurbiltze-
ko balio izan zuten hiru puntuek.
Azken pausoa falta zen lehen hiru
postuetan sartzeko; Numantzia
zen hurrengo aurkaria, eta bikain
jokatu zuen Realak Sorian (Es-
painia). 1-3 irabazteaz gain, or-
duan aurkari zuzena horrela
menderatu izanak sekulako itxa-
ropen uholdea ekarri zuen. Au-
rreneko hiru postuetan sartu zen,
eta luzerako, gainera. Zazpiga-
rren partidan, hurrengoan, au-
rrenekoz kokatu zen lehen pos-
tuan. Harrezkero beti egon izan
da igotzeko eskubidea ematen du-
ten leku desiragarri horietakoren
batean. 

Konfiantza betea
Hurrengo 11 partidetan, Gabo-
nak heldu arteko tartean, hain
zuzen, sendotu egin zuen lekua
taldeak: zazpi neurketa irabazi zi-
tuen, bi berdindu eta bi galdu 
—Levanteren eta Herculesen ze-

Gora, inoiz
behera
egin gabe
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laietan—. Garaipen horietatik
bost zaleen aurrean izan ziren,
eta Anoeta gotorleku erabatekoa
bilakatzen hasia zegoen: partida-
rik galdu gabe zen zaleen aurre-
an. Etxetik at lortu zituen beste bi
garaipenak, baita beste horren-
beste berdinketa ere. Lehen Mai-
larako bidean sendotasuna azal-
tzen hasi zen taldea, eta erabate-
ko konfiantza ematen zuen
egoerak, bete-betekoa. Egoera
hori indartu egin zuten Anoetan
erdietsitako bi garaipenek: Carta-
gena eta Betis aurkari zuzenak
menderatu zituen. Lehen itzulia
amaitzeko lau partida falta ziren,
eta sendotasuna ez zen ahuldu,
nahiz eta Elxen aurka Anoetan
galdu 21. jardunaldian. Hala ere,
lehen itzuliaren amaiera horre-
tan, hamar puntuko tartea ken-
tzen zion Realak Numantziari
—igoeratik at zegoen lehen talde-
ari—. 

Etxeko garaipen
garrantzitsuak
Bigarren itzuliaren hasieran ez
zuen alerik galdu Realak, baina
irabazi ere ez zituen denak iraba-
zi. Aurreneko sei partidetan, hiru
irabazi zituen; tartean, garai har-
tan aurkari zuzentzat jotzen
ziren Gimnasticen eta Numan-
tziaren aurkakoak Anoetan.
Baina beste hiru berdinketen
ondorioa izan zen galarazi egin
zutela atzekoekin zeukan aldea
handitzea. Dena dela, kezkatzeko
motibo handirik ez zegoen: bede-
ratzi punturen aldea ateratzen
zion laugarrenari, Numantziari.
28. jardunaldian, lidergoa eskura-
tu zuen berriz, eta ordutik egon
da goi-goian, beste denen aurre-
tik. Hurrengo partidetan aldeari
eusteko helburuaz gain, Levante
eta Hercules aurkari zuzenak
menderatu beharra zeuzkan
Anoetan. Orduan alde handi
samarra zegoen Realaren eta bi
horien artean. Eta tartea luzatu
egin zen, biei irabazi zielako. Den-
boraldiko tarte horretako datu
nabarmenena hauxe izan zen:
Anoetan aurkari zuzen denak
menderatu zituen. 

Berdinketak eta igoera
Mailaz igotzeko ziurtasuna era-
batekoa zen bazter guztietan. Be-
rretsi besterik ez zen egin behar,
baina dezente kosta izan zaio. Za-
leen aurrean, azken sailkatuen
aurka berdindu besterik ez zuen
egin; Albaceteri eta Castellori
ezin izan zien irabazi: berdindu
egin zuen. Gainera, aurkari zuze-
nak dezente gerturatu zaizkio az-
ken boladan, eta estutu egin da
gauza, aurkariek ere kale asko
egin badute ere. 

Baina Anoeta gotorleku bilaka-
tu da berriz ere. Vila-real B-ren
aurka eta Celtaren kontra irabazi
eta gero, helburua bete du Rea-
lak. Hiru denboraldiren buruan,
Lehen Mailan dira berriz txuri-ur-
dinak. Zaleak eta jokalariak,Vila-real B-ren aurka jokatu aurretik. J.CARLOS RUIZ / ARP
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Hirugarren denboraldia du hau Realak Bigarren Mailan,
eta aurrekoetan ez zuen igotzea lortu. Aurreneko
ahaleginean oso gertu egon zen, eta bigarrenean, urruti.

A. Manterola  Donostia

R
ealak hiru denboral-
diko bidea egin behar
izan du Bigarren Mai-
lan. Jaitsi zenean, ho-
rixe zen kezka han-

dienetako bat: zenbat denboraldi-
tan egon beharko da hemen?
Denen gogoa zen aurreneko sa-
soian igotzea, baina kale egin
zuen. Bigarrenean berriz saiatu
beharra zegoen, baina ahalegin
ustela izan zen. Bi denboraldi
haiek ezberdinak izan ziren bata
bestearen ondoan jarriz gero.
Alde handiena hauxe da: lehen
sasoian oso gutxi behar izan zuen
Lehen Mailara igotzeko, baina bi-
garrenean, oso aukera gutxi edu-
ki zituen. 

2007-2008
Gasteizko partida hura

Denboraldi hark bi zati izan zi-
tuen. Arras ezberdinak. Klubaren
barnean zalaparta ugari zegoen.
Mailaz jaitsi izanak pipertu egin
zuen gaiztoa zen giroa, eta Biga-
rren Mailako denboraldiari oso
egoera txarrean ekin zioten. En-
trenatzaile berria zeukan taldeak:
Chris Coleman galestarra. Kirol
zuzendaria ere aldatu zuten: Sal-
va Iriarteri eman zioten ardura.
Taldearen egitura ere asko aldatu
zen: harrobiaren aldeko apustua
egin zen. Oso jokalari gazteek osa-
tzen zuten taldea, eta inork ez
zuen alerik ematen Realaren alde.
Baina Liga aurrera zihoan neu-
rrian, gero eta hobeto moldatu zi-
ren jokalariak. Gabonen aurretik
goiko postuetara gerturatu zen
Reala, eta itxaropena piztu zuen
horrek. Partida bat gogoratze al-
dera, Anoetan Malaga liderrari
irabazi zionekoa gogoratu behar
da. Baina klubaren egoera petra-
lak dena hankaz gora bota zuen. 

Hauteskundeak egin zituzten,
eta Iñaki Badiolak irabazi zituen.
Fitxaketak iragarrita heldu zen
kargura, eta ekarri zituen Marti,
Victor, Nacho eta Fran Merida.

Colemanek alde egin zuen, eta ha-
ren lekuan Joxe Ramon Eizmendi
jarri zuen. Hasieran, txukun ibili
zen taldea, baina etxean Sportin-
gen eta Numantziaren aurka gal-
du izanak itzali egin zuen igoera-
ren sua. Orduan, Badiolak Juan-
ma Lillo fitxatu zuen entrenatzai-
le gisa. Aspaldian lanik egin ga-
bea zen, baina txukun moldatu
zen. Emaitza onak lortu zituen,
eta igoera postuetan sartzeko ger-
tu egon zen. Noiz eta bukaera-bu-
kaeran, gainera. Bi partidaren fal-
tan, lehia estua zen Sporting, Ma-
laga eta Realaren artean. Hiru tal-
de eta bi postu jokoan. Gasteizen
zuen Realak azken-aurreko parti-
da, eta irabazita igoera postuetan
sartuko zen. Azken minutura arte
irabazten joan zen, baina di-da ba-
tean, emaitza irauli zuen Alave-
sek —mailaz ez jaisteko aukerei
eusteko garaipena behar zuen—.
Sekulako kolpea hartu zuten txu-
ri-urdinek, eta azken partidan,
Anoetan, Kordobari irabazteko
ere ez ziren gai izan. Numantziak,
Malagak eta Sportingek lortu zu-
ten mailaz igotzea.

2008-2009
Denboraldi hotza

Bigarren Mailako bigarren denbo-
raldiari itxaropenez ekin zion Re-
alak. Artean, Badiolak jarraitzen
zuen presidende lanetan, eta klu-
baren inguruko giroa ez zen bate-
re barea. Taldeari dagokionez,

Martik, Victorrek, Nachok eta
Fran Meridak alde egin zuten, eta
beste batzuk etorri ziren: Marcos,
Necati, Moha, Sergio eta Drame.
Ez zion gaizki ekin Ligari, eta bi-
garren jarri zen laugarren jardu-
naldian. Gero, behera egin zuen
pixka bat, eta itxaropena itzali
egin zen. Baina bigarren itzulia-
ren hasieran, berriz ere goialdean
azaltzeko aukera eduki zuen. Ez
zen balekoa izan, ordea, eta, ha-
rrezkero, seigarren postuaren eta
hamargarrenaren artean ibili
zen. Golak sartzeko gabezia izan
zen zamarik handiena. Nahiz eta
neguko fitxaketen merkatuan Se-
bastian Abreu fitxatu zuen, eta
uruguaitarrak gol batzuk sartu zi-
tuen, gabezia horren gatibu egon
zen Reala. Azken jardunaldietan,
igotzeko batere aukerarik gabe
gelditu zen, eta amaiera tristea
izan zuen Bigarren Mailako biga-
rren denboraldiko ibiliak. Xerez,
Zaragoza eta Tenerife igo ziren,
azken txanpan sekulako puntu
pila aterata. Klubaren egoerari
dagokionez, gauzak baretu ordez,
gehiago nahasi ziren. Sasoiaren
erdira iristerako, abenduan, hau-
teskundeak egin zituzten, eta Jo-
kin Aperribaik, egungo presiden-
teak, hartu zuen Badiolaren kar-
gua. Oso batzar beroa izan zen.
Sasoia amaitzean, Lillok ez zuela
jarraitu behar erabaki zuen zu-
zendaritzak, eta Martin Lasarte
uruguaitarra ekarri zuten entre-
natzaile lanak egiteko. 

Batean ia-ia,
eta bestean
aukerarik gabe

Marti, Gerardo eta Labaka Realeko jokalariak, 2008ko ekainaren 8an, Alavesek luzapeneko azken minutuan 3-2koa sartu berritan, Mendizorrotzan. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS
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A. Manterola  Donostia

V
alentzia (Herrialde
Katalanak). Realeko
jokalariak negarrez.
Hara joan ziren zale-
ak ere malkoak be-

gietan behera. Kolpe latza hartu
berri zuten guztiek: Realak adio
esan zion Lehen Mailari, 40 den-
boraldiz jarraian bertan lehiatu
eta gero. 2007ko ekainaren 17a
zen. 

Espero zen hala gertatzea. Au-
rreko bi denboraldietan eta beste-
ren batean, oso estu eutsi zion
mailari talde txuri-urdinak; jai-
tsierako mamuarekin jolasean
ari zen aspaldian. Eta, azkenean,
mamuak irentsi egin zuen. Den-
boraldi hura nolakoa izan zen
ikusita, baikorrenak ere ez zuen
itxaropenik. 2006-2007ko sasoi
hura eskasa egin zuen taldeak:
gaizki hasi zen, eta okerrago
amaitu zuen. 

Entrenatzaile lanetan Joxe
Mari Bakerok ekin zion denboral-
diari. Aurreko sasoian hark amai-
tu zituen beste batzuek hasitako
lanak. Taldea salbatu zuela eta,
kirol zuzendari eta entrenatzaile
lanak uztartzeko ardura hartu
zuen, eta, aurreko sasoi txarrak
ahazteko, hainbat fitxaketa egin
zuen. Klubekoek mezu hau zabal-
du zuten: taldea askoz ere hobea
da. Esperientziako jokalariak
nahi zituen Bakerok, eta halaxe
ekarri zituen Diego Rivas, Juani-
to eta Gerardo; Bravo eta Fabio
Felicio ere fitxatu zituen. Aldiz,
taldea utzi zutenen artean zeu-
den Gabilondo, De Paula, Nihat,
Barkero eta Alberto. Taldea hobe-
tzeko asmoak berehala zapuztu
ziren. Oso eskas ekin zion Ligari,
eta Espainiako Kopan ere egurra
jaso zuen lehen kanporaketan,
Malagan 4-1 galduta. Miguel
Fuentes buru zuen administrazio
kontseiluak klubetik bidali zuen

Bakero. Urriaren 26a zen. Berriz
ere hasieratik hasi beharra zego-
en, eta Miguel Anjel Lotinari
eman zioten taldea zuzentzeko ar-
dura. 

Baina entrenatzaile berriare-
kin emaitza onak lortzen direlako
ustea ez zen bete Realean. Majo
kosta zitzaion Lotinari lehen ga-
raipena lortzea: zazpi jardunaldi.
Anoetan izan zen, Gimnasticen
kontra. Hamabost jardunaldi be-
har izan zituen taldeak Ligako le-
hen partida irabazteko. Bost pun-
tura zeukan salbazioa garaipen
hori lortu ondoren. Lehen itzulia
amaitzeko lau partida falta ziren,
eta egoera gehiago okertu zen tar-
te horretan: lau puntu besterik ez
zuen bildu, eta Liga erdia buka-
tua zela, sei puntura zeukan sal-
bazioa Realak. Halakoetan gerta-
tu ohi den bezala, fitxaketak egin
zituen klubak. Savio, German He-
rrera eta Victor Lopez heldu ziren
Donostiara. Brasildarra etorri

izanak aparteko ikusmina eragin
zuen zaleen artean. 

Baina emaitzek beste bide bat
hartzen zuten beti. Hala, 25. jardu-
naldian hondoa jo zuen taldeak,
eta hamabi puntura jarri zitzaion
salbazioa. Jaitsi egingo zela gero
eta barneratuago zeukan zaleak.
Bederatzi partida falta ziren. Bai-
na taldeak ez zuen etsi, eta orduan
lortu zuen emaitza bolada onena.

Egoera asko zuzendu zen, eta 35.
jardunaldian puntu bakarrera ja-
rri zitzaion zerua. Azken-hiruga-
rrena zen, eta Athletic zeukan au-
rretik, puntu bakarrera. Baina
Iruñean galdu egin zuen, eta Ra-
cingen aurka berdindu, Anoetan
—Saviok penaltia huts egin zuen
azken minutuetan—. Valentzian
miraria behar zuen mailari euste-
ko, eta ez zuen lortu. 

Jaitsi zelako igo da
2007ko ekainaren 17a. Egun iluna da hori Realaren
historian: 40 denboraldiz jarraian Lehen Mailan lehiatu
ondoren, egun horretan jaitsi zen taldea Bigarren Mailara.

Realeko jokalari bat, lurrean, Valentziaren aurkako partidan. K. F. / EFE
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Carmelo Betore maisu donostiar
gazteak talde txuri-urdinaren le-
hen ereserkia.Hura izan zen klu-
baren abesti ofiziala.Hiru ha-
markada geroago,Ibarrondo
maisuak,Ugarteren hitzekin,
beste ereserki bat egin zuen.

1928
Hiru partidako finala.Reala Es-
painiako Kopa irabazteko zorian
izan zen 1928an.Bartzelona izan
zuen aurkari finalean.Lehenen-
go bi partidetan berdindu egin
zuten,eta,hirugarrenean,Bar-
tzelona nagusitu zen.
Bandera txuri-urdina.1927an
hiriko jatetxe batean elkartu zi-
ren hainbat emakume; Realari
bandera oparitu nahi zioten.
Etxez etxe joan ziren diru eske,
eta 1928ko abuztuaren 30ean
aurkeztu zuten Realaren bande-
ra.Urriaren 7an talde txuri-urdi-
nari eman zioten ofizialki.
Ligaren sorrera.1928-1929an
sortu zuten Espainiako Liga,eta
Realak Atotxan jokatu zuen le-
hen partida,Athleticen aurka.
1-1 bukatu zuten eta Bienzoba-
sek sartu zuen talde txuri-urdi-
naren gola.Hamar taldek parte
hartu zuten lehen Liga hartan,
eta Reala laugarren sailkatu zen.

1931
Loriak ihes egin zuen.1930-
1931ko denboraldian,Reala Liga
txapeldun izateko zorian izan
zen.Athleticek,Racingek eta Re-
alak 22 puntu pilatu zituzten 18
partidatan,baina zuri-gorriek
irabazi zuten liga,gol aldeagatik.
Hiriaren izena bere egin zuen.
1931n Espainiako II.Errepublika
sortu zen,eta talde txuri-urdina-
ren izena aldatu egin zen.Real

izateari utzi,eta Donostiaizena
hartu zuen.

1934
25.urteurrenean,jaitsiera.Klu-
baren Zilarrezko Ezteiak ez ziren
gozoak izan: 1934-1935eko den-
boraldian Bigarren Mailara jaitsi
zen,eta klubak zuzendaritzarik
gabe egin behar izan zuen aurre-
ra.Bazkide batzuek tira egin zu-
ten gurditik.

1935
36ko gerrak bidea eten zuen.
1935-1936ko denboraldia ere
negargarria izan zen,eta taldea
Bigarren Mailatik Hirugarren
Mailara jaitsi zen.Realak,ordea,
ez zuen jokatu Hirugarren Mai-
lan,36ko gerrak Espainiako Liga
eten baitzuen hiru sasoitan.

1937
Egunkarietan jokalari bila.
1937ko udan talde txuri-urdina
suspertzen saiatu ziren zenbait
lagun,eta,taldea osatzeko,
egunkarietan iragarkia jartzea
bururatu zitzaien.36ko gerra ha-
si aurreko jokalari batzuekin ba-
tera,gerora Realarentzat oso ga-
rrantzitsuak izango ziren jokalari
batzuk erakarri zituzten iragar-
kiek: Inazio Eizagirre atezaina eta
Epifanio Fernandez Berrido Epi
aurrelaria tartean.

1939
Berriro lehian.1939an Espainia-
ko Ligari ekin zioten berriz,
1936an zeuden mailan,urte har-
tako jaitsierak aintzat hartu gabe.

1941
Lehen igoera.Ozta-ozta izan
bazen ere,1941eko apirilean itzuli
zen Reala Lehen Mailara.Den-
boraldiaren azken txanpa gora-
beheratsua izan bazen ere,az-
ken partidan taldeak ez zuen hu-
tsik egin,eta 7-1 irabazi zion Gra-
nadari.Tamalez,hurrengo den-
boraldian berriz ere jaitsi egin zen
talde txuri-urdina.

12 Ehun urteko historia
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Mendeurrena bete duen
urtean itzuli da Reala 
Lehen Mailara. Azken ehun
urteetan hamaika bizipen
izan ditu talde txuri-urdinak.

Ondarretatik
Anoetara,
Atotxatik
barna ondo,Arrillaga,Irureta,Leturia,

Elosegi,Simmons,Lacort,Mac
Guinnes eta Zabala.

1910
Behin betiko izena.1910eko
otsailaren 11n,Alfontso XII.a Es-
painiako erregeak Real izenda-
pena eman zion San Sebastian
Football Clubari.Lehen partida
ofiziala Ondarretako futbol ze-
laian jokatu zuen Realak,Lon-
don Nodmans taldearen aurka.
Ingelesek irabazi zuten,1-5.

1913
Kaixo,Atotxa.Ondarretako fut-
bol zelaia txiki geratu zen,eta be-
lodromoa zegoen tokian Atotxa
eraiki zuten.1913ko urriaren 4an
jokatu zuen Realak lehen partida
bertan,Athleticen aurka.

1920
Lehen argazkia prentsan.Ath-
leticen kontrako partida baten
ostean atera zen hiriko prentsan
lehen aldiz futbol partida baten
argazkia.1920ko urriaren 17an jo-
katu zen partida.

1923
Lehen ereserkia.Reala sortu
eta 14 urtera,1923an idatzi zuen

Raul Perez  Irutxuloko Hitza

1909
Klubaren sorrera,Koparekin.
Reala 1909ko irailean sortu zen,
baina haren aurrekoak apirilera-
ko ari ziren: Club Ciclista Donos-
tiarra izenarekin,Espainiako Ko-
pa irabazi zuen Madrilgo Espa-
ñolen aurka,3-1.Ondoren,Adol-
fo Saenz Alonsok bultzaturik
eratu zen San Sebastian Foot-
ball Club; ofizialki,1909ko iraila-

ren 7an.Saenz Alonso izan zen
lehen presidentea,eta Ondarre-
tan jarri zuen klubak egoitza.
Lehen partidak.Handik hilabe-
te eta erdira,San Sebastian Fo-
otball Clubek bi partida jokatu
zituen Biarritz Stade eta Stade
Bordelaisen kontra.Lehena
urriaren 24an izan zen,eta 4-2
irabazi zuen.Bigarrena,berriz,
klubaren aurkezpen ofiziala izan
zen: etxekoek 2-1 irabazi zuten,
Mac Guinnesen bi golei esker.
Hamaikakoa: Bea,Sena,Berra-



1944
Zuzendaritzan ez zen giro.
1944-1945eko denboraldian,zu-
zendaritzako zenbait kidek dimi-
sioa eman zuten.Pedro Txillida
presidenteak zuzendaritza be-
rrantolatu behar izan zuen,eta
1945eko ekainaren 14an bilera
berezia egin behar izan zuten
presidente ohiekin.Diru sarrera
gehiago lortzea zen gakoa.

1947
Diez lurrikara.1947-1948ko
denboraldian Reala kinka larrian
zebilen,eta, jaitsiera saiheste al-
dera,azken partidetarako zen-
bait jokalari fitxatu zituzten,Go-
mes Bravo portugaldarra eta Te-
rremoto Diez venezuelarra tarte-
an.Realak ehun urtean izan
duen Venezuelako futbolari ba-
karra izan da Diez.Talde txuri-ur-
dina Bigarren Mailara jaitsi zen.

1951
Berriz ere,Bartzelona bidean.
1928an bezala,Realak Espainia-
ko Kopako finala jokatu zuen
1951ko maiatzaren 27an,eta
Bartzelona izan zuen aurkari be-
rriz ere: 3-0 galdu zuen.

1955
Igoari esker.1954-1955eko sa-
soian latz sufritu zuen Realak.Li-
ga bukatuta,ligaxka jokatu be-
har izan zuen Tetuan,Oviedo,

Zaragoza,Granada eta Espan-
yolen aurka,eta Igoa añorgata-
rrari esker eutsi zion mailari.Ha-
mar partidatan bederatzi gol
sartu zituen.

1960
Sanse,Bigarren Mailan.1959-
1960ko sasoian,Sansek balen-
tria egin zuen Bigarren Mailara
igota.Hirugarren Mailako txapel-
dun izan ondoren,Zaragoza eta
Figueres kanporatu zituen.

1962
Azken-aurreko jaitsiera.
1962ko apirilaren 1ean,Reala Bi-
garren Mailara jaitsi zen.Denbo-
raldia gaizki hasi zen,Real Madri-
lek Arakistain atezaina fitxatu
zuelako.Trukean,madrildarrek
jokalari batzuk utzi zizkioten Re-
alari,baina ez zuten nahi bezain
ondo jokatu.Reala Bigarren Mai-
lara jaitsi zenez,Sanse Hiruga-
rren Mailara jaitsi zen.

1967
Puertollano.1967ko apirilaren
23a.Realaren historiako egunik
garrantzitsuenetakoa da hori.
Egun hartan,Puertollanon 2-2
berdindu ostean,Lehen Mailara
itzuli zen Reala.2-0 galtzen hasi
ziren txuri-urdinak,baina Boro-
natek eta Aranbarri gazteak
neurketa berdindu zuten biga-
rren zatian.Berdinketa nahikoa
zuen Realak.

Orbegozoren aroa.1966an sar-
tu zen Jose Luis Orbegozo Reala-
ren zuzendaritzan.Diruzain lane-
tan hasi zen,baina Puertollanon
igoera lortu eta gutxira izendatu
zuten presidente.Haren agintal-
dian,Liga Txapelketa irabazi au-
rretik,Realak lehen aldiz jokatu
zuen UEFA.Orbegozo da kar-
guan urte gehien egin duen pre-
sidentea.Iñaki Alkizak hartu
zuen lekukoa,1983an.

1968
1.000.gola.Rafa Mendiluze an-
doaindarrak sartu zuen Realaren
1.000.gola,San Mamesen,
1968ko martxoaren 3an.

1970
Sabadieren kanta. 1970eko
hamarkadan sortu zuen Ricardo

Sabadiek egungo ereserkia.Jose
Luis Orbegozok ontzat jo zuen
sortutako melodia.Baldintza
bakarra jarri zion: Gipuzkoahitza
sartzea.Sabadierena da euska-
razko lehen ereserkia.

1974
Europan lehen aldiz.1974ko
udazkenean aritu zen lehen aldiz
Reala UEFA Kopan.Lehen aur-
karia Banik Ostrava izan zen,eta
bi norgehiagoketan gailendu zi-
tzaion Realari.

1975
Arkonadaren debuta.1975eko
urriaren 22a.Egun handia Reala-
ren historian: Luis Miguel Arko-
nadak lehen partida jokatu zuen.
UEFA Kopako norgehiagoka zen,
eta aurkaria ez zen makala: Li-

verpool. Ingelesek kanporaketa
erabakita utzi zuten joanekoan:
1-3.John Benjamin Toshack Li-
verpooleko jokalaria zen orduan.

1976
Ikurrinaren derbia.1976ko
abenduaren 5ean,Realeko eta
Athleticeko kapitain Inaxio Kor-
tabarria eta Jose Angel Iribar iku-
rrin garai hartan debekatuarekin
atera ziren Atotxan.Realak 5-0
irabazi zuen.

1978
Ormaetxea iritsi zen.1978ko
irailaren 9a: egun horretan eseri
zen Alberto Ormaetxea lehen al-
diz Realaren aulkian.Josean Iru-
legiri hartu zion lekukoa.Debuta
ez zen oso gozoa izan,Huelva 
2-3 nagusitu baitzen.Ormaetxe-
ak lehen taldera igo zituen San-
sen aritutako zenbait jokalari:
Zelaieta,Gorriz,Gajate...
Zubietara begira.Presidenteak
Zubietan zelaia egitea nahi zuen,
1982ko Espainiako Munduko
Koparen bultzada baliatuta.
1978an aurkeztu zuen Realak
proposamena,baina udal alder-
dien artean ez zen adostasunik
izan.Azkenean,Realak entrena-
tzeko zelaia egin zuten Zubietan.

1979
Gorrizen lehena.Alberto Gorriz
Bixio-k 1979ko apirilaren 6an jo-
katu zuen lehen partida Realare-

Puertollanon igotzea lortu zuen taldea, 1967an. BERRIA
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kin,Rayoren zelaian.Beste 598
partida jokatu zituen gero Irungo
atzelariak.Hura da Realaren
elastikoarekin neurketa gehien
jokatu duen jokalaria.
‘Porca miseria’.1979ko irailean,
Realak UEFA Kopako kanpora-
keta jokatu zuen Inter Milanen
kontra.Kanporaketa gogoanga-
rria izan zen.Interrek egurra
eman zion Realari Giuseppe Me-
azan: 3-0.Itzulikoan,Atotxan,
Realak gertu izan zuen balentria,
Satrustegiren bi golei esker.

1980
Bertoni madarikatua.1979-
1980ko denboraldiko lehen 32
jardunaldietan inor ez zen gai
izan Reala gainditzeko.Txapel-
dun izatea merezi zuen,baina
azken-aurreko jardunaldian txu-
ri-urdinek 2-1 galdu zuten Sevi-
llaren aurka.Bertonik bi gol sartu
zizkion Arkonadari.Porrot hura
baliatu zuen Real Madrilek Liga
irabazteko.

1981
Molinon.1981eko apirilaren 26a,
realzale guztien oroimenean il-
tzatuta dagoen eguna.Gijonen
jokatu zuen egun hartan Realak,
eta berdintzea nahikoa zuen Li-
ga irabazteko.Reala aurretik jarri
zen,baina etxekoek buelta
eman zioten partidari.Azken
momentuan,Zamorak gola sar-
tu zuen.Eromena izan zen.

1982
Bat ez,bi.1982ko apirilaren
25ean bigarrena iritsi zen.Realak
ez zuen denboraldi aparta egin,
baina azken txanpan erreakzio-
natu zuen,Bartzelonaren txaka-
laldia baliatuta.Athletici irabazi

behar zioten azken jardunaldian,
eta ez zuten hutsik egin.Zamora,
berriz ere,eta Lopez Ufarte izan
ziren golegileak.
Superkopa poltsikora.1982ko
abenduaren 28an gozatu egin
zuten zaleek Atotxan,Superko-
pako itzulikoan.Joanekoan,Ber-
nabeun,1-0 nagusitu zen Real
Madril,baina madrildarrek ezin
izan zioten eutsi aldeari.Atotxan
luzapenean egurra eman zion
Realak Real Madrili.Uraldek hiru
gol sartu zituen.

1983
Hanburgo eta epailea.1983ko
apirilaren 20an,zerutik gertu
egon zen Reala,baina infernura
joan zen.Edo Bruno Galler epaile
suitzarrak infernura bidali zuen.
Europako Kopako finalerdietan,
Hanburgoren aurka jokatu zuten
txuri-urdinek.Joanekoan 1-1 ber-
dindu zuten Atotxan,eta, itzuli-
koan,markagailuan banako ber-
dinketa zegoela,Gallerrek on-
tzat eman zuen Heesen Hanbur-
gokoak jokoz kanpo zegoela sar-
tutako gola.

1984
’Loco’Gatti,Atotxan.Realak
ezin izan zituen nahi bezala os-
patu Urrezko Ezteiak.Platinoz-
koak,aldiz,bai: 1984ko abuztua-
ren 25ean Boca Juniors izan zen
Atotxan.Besteak beste,Loco
Gatti atezain xelebrea ikusi zuten
realzaleek.Bakero eta Iturrino-
ren golei esker,2-0 irabazi zuen
Realak.

1985
Araudi aldaketa.1990eko ha-
markadan Bossman auziakfut-
bola irauli zuen,Europako Bata-

suneko nahi adina jokalari fitxa-
tzeko aukera eman baitzuen.
Realari horrek ez zion mesederik
egin.Ezta 1985ean izandako
araudi aldaketak ere. Izan ere,
atxikipen eskubidea kendu egin
zuten.Ordura arte,taldeek bazu-
ten aukera kontratua bukatzen
zitzaien jokalariei eusteko.
Galesko erauntsia.1985eko
udan,Alberto Ormaetxea ordez-
katzea erabaki zuen Iñaki Alkiza
presidenteak.Haren lekua John
Benjamin Toshack galesak hartu
zuen.1985eko abuztuaren 31n
eseri zen lehen aldiz Atotxako
aulkian,Marco Antonio Boronat
laguntzaile zuela.

1987
Sufritu...eta gozatu.1987ko
ekainaren 27an,Luis Arkonadak
Espainiako Kopa altxatu zuen
Zaragozako Romareda futbol
zelaian.Txuri-urdinak bitan au-
rreratu ziren,Lopez Ufarte eta
Txiki Begiristainen golekin,baina
Atletico Madrilek birritan berdin-
du zuen.Penalti jaurtiketetan
erabaki zen finala.Arkonadak
azken penaltia gelditu zuen.Lo-
pez Ufartek egun hartan jokatu
zuen azken partida Realarekin.
Publizitatea elastikoan.1987-
1988ko denboraldian lehen aldiz
jarri ahal izan zuten taldeek pu-
blizitatea elastikoetan,horren
bitartez diru sarrerak handitzeko.
Elastikoen itxura aldatu zuen ho-
rrek,ezinbestean.Niessen izan
zen talde txuri-urdinaren elasti-
koetan agertzen lehena.

1988
0-4,Bernabeun.1987-1988ko
denboraldian Reala bikain aritu
zen Ligan eta Kopan.Ligan,Real
Madrilek bakarrik irabazi zion;
Kopan,finaleraino iritsi zen.Bar-
tzelonak irabazi zuen,baina real-
zaleek nekez ahantziko dute
Bernabeun bertan otsailaren
18an,finalerdietako itzulikoan,
Realak 0-4 irabazi zuenekoa.

1989
Alemaniarrak berriz bidean.
1982-1983ko denboraldian be-
zala,1988-1989koan Realak bi-
de luzea egin zuen Europan,eta
aurrekoan bezala,Alemaniako
talde batek utzi zuen bidean:
Stutgarttek.Alemaniarrek 1-0

Kortabarria eta Iribar, 1976an, ikurrinarekin, Atotxan. IRUTXULOKO HITZA

1981ean Liga irabazi ondoren, Superkopa irabazi zuen 1982an. BERRIA

Realeko jokalariak, igoera ospatzen, igandean. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS
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irabazi zuten etxean.Atotxan,
1989ko martxoaren 16an,txuri-
urdinek kanporaketa berdindu
zuten,Zamoraren golarekin.Pe-
naltietan alemaniarrek gehiago
asmatu zuten,eta finalerdieta-
rako sailkatu ziren.

1990
Liverpooleko azeria.1989-
1990eko denboraldian,Iñaki Al-
kiza presidente eta Marco Boro-
nat entrenatzaile zirela,Realak
aspaldiko partez atzerrira begi-
ratzea erabaki zuen.Zalapartarik
ez zen falta izan,baina azkenean
bazkideek onartu egin zuten.
John Aldridge aurrelari irlandarra
aukeratu zuten.Eskarmentua
sobera zuela iritsi zen Donostia-
ra,Liverpool handian jokatu bai-
tzuen aurretik,eta zale txuri-ur-
dinak gustura utzi zituen.Lehen
denboraldian 22 gol sartu zituen.

1992
Alkizak Alkizari.Une berezia bi-
zi izan zuten alkizatarrek 1992ko
abenduaren 12an,Atotxako az-
ken denboraldian.Bittor Alkizak
Iñaki Alkiza aitari jarri zion Reala-
ren urrezko domina.Ordurako
Iñaki Alkizak lekukoa utzia zion
Luis Urangari.

1993
Agur,Atotxa.1993ko ekainaren
22an,agur esan zion klubak Ato-
txari.Egun berezia izan zen.
Kaixo,Anoeta.1993ko abuztua-
ren 13an inauguratu zuten Anoe-
ta,Realaren eta Real Madrilen ar-
teko lagunarteko partidarekin.
Lorenek sartu zuen Realaren go-
la.Atotxako belarraren zatitxo
bat eraman zuten Anoetara.

1993
Anoetan lehenengoa.Realak
eta Zaragozak jokatu zuten le-
hen partida ofiziala Anoetan,
irailaren 12an: 1-1 bukatu zuen
partida,eta Bittor Alkizak sartu
zuen txuri-urdinen gola.Ordura-
ko Reala ez zen kluba,sozietate
anonimoa baizik.

1994
Salva Iriarte aulkian.Azaroa-
ren 21ean,Luis Uranga presiden-
teak John Toshack ordezkatzea
erabaki zuen,taldea ez zebilela-
ko ondo.Etxeko entrenatzaile
batek hartu zuen galesaren leku-
koa: Salva Iriartek.

1995
Reala-Athletic,5-0.1994-
1995eko denboraldian bada
oroimenean gordetzeko egun
bat: 1995eko maiatzaren 28a.
Realak 5-0 irabazi zion Athletici,
Anoetan.Kodrok hiru gol sartu
zituen,eta De Pedrok eta Idiake-
zek bana.
Etxeberria,Athleticera.
1995eko uda beroa izan zen.Jo-
seba Etxeberriak debuta egin
zuen 1994-1995eko sasoiko az-
ken txanpan,eta itxaropena piz-

sartzea zuen jokoan.Azkenean,
etxekoak 3-2 nagusitu ziren,eta
azken jardunaldian,Realak Atle-
tico Madrili irabazi bazion ere,Li-
ga Madril aldera joan zen.
Txapeldunen Liga.Liga irabazi
ez,baina egindako denboraldi
bikainak sari ederra izan zuen:
Txapeldunen Liga.Realak aurre-
ra egin zuen lehen ligaxkan.

2004
Emakumezkoak ere lehian.
2004ko udan jakinarazi zuen
Realak emakumezkoen taldea
osatuko zuela.Urte hartako
udazkenean hasi zen lehiatzen
taldea,Hirugarren Mailan,eta
2006-2007koan hasi zen Su-
perligan,maila gorenean.

2005
Talde txapelduna,umezurtz.
Alberto Ormaetxea Realaren ur-
terik zoriontsuenetan entrena-
tzailea izana hil zen,2005eko
urriaren 28an.
‘Zubiaurre zurrunbiloa’.Miguel
Fuentes nagusitu egin zitzaion
ekainaren 30eko hauteskunde-
etan Miguel Santosi.Gau hartan
bertan,Iban Zubiaurre Athletice-
ra joango zela zabaldu zen,eta
hurrengo egunean Ibaiganen
aurkeztu zuten.Realak auzitara
jo zuen,eta,azkenean,Athleti-
cek bost milioi euro ordaindu be-
har izan zizkion Realari.

2007
Azkenean,infernura.Zuzenda-
ritza aldaketa etengabeen er-
dian,2006-2007ko sasoian Re-
ala azken postuetan izan zen ia
hasieratik,eta,azken jardunaldi-
ra arte salbatzeko itxaropenari
eutsi bazion ere,ekainaren 17an
Bigarren Mailara jaitsi zen.

2008
Mendizorrotzan infernua. Iñaki
Badiola presidenteak ia dena
irauli zuen hauteskundeak iraba-
zita.Helburu bakarra zuen: Le-
hen Mailara igotzea.Ekainaren
8an,Reala 1-2 irabazten ari ziren
Mendizorrotzan,baina luzape-
nean bi gol sartu zizkioten.
Konkurtso Legea.Reala Kon-
kurtso Legean sartu zen.Ordutik,
klubaren erabaki guztiek konkur-
tso administratzaileen oniritzia
behar izan zuten.
Aperribai presidente.2008ko
abenduaren 20an iritsi zen Jokin
Aperribai presidente kargura,
proiektu jakinik gabe,eta Akzio-
dunen Ezohiko Batzarrean.

2009
Mendeurrena.Klubak mendeu-
rreneko ekitaldiak antolatu zi-
tuen.Real Madrilen aurkako par-
tida izan zen ekitaldi nagusieta-
ko bat,abuztuaren 15ean (0-2).

2010
Lehen Mailara.Celtari etxean
irabazita,Reala Lehen Mailara
igo da,hiru sasoiren ondoren.
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Etxerako zerbitzua

tu zuen.Liga bukatuta,Athleti-
cek etete-klausula ordaindu
zuen (550 milioi pezeta).

1996
Kovacevic,gola zainetan.
1996ko udan,Realak Darko Ko-
vacevic fitxatu zuen.Kodroren
itzala luzea zen,eta,haren hu-
tsunea betetzeko asmoz,Ingala-
terran zebilen aurrelari serbiar
gazte hura ekarri zuen.Kovacevi-
cek 107 gol sartu zituen Realean
(1996-1999 eta 2001-2007).

1998
Ona,baina hobea nahi.Bikain
jardun zuen Realak 1997-1998ko
denboraldian,eta hirugarren bu-
katu zuen Liga.Sasoi hartan,le-
hen biak sailkatzen ziren Txapel-
dunen Ligarako.
Aitor Zabaleta hil zuten.1998-
1999ko sasoian Realak UEFA
Kopa jokatu zuen.Moskura eta
Pragara joan zen aurrena,eta hi-
rugarren kanporaketan gertaera
lazgarria izan zen: Realak Atleti-
co Madril izan zuen aurkari final-
zortzirenetan,eta itzulikoan,
abenduaren 8an,Vicente Calde-
ron kanpoaldean Aitor Zabaleta
realzalea hil zuten,labankadaz.

1999
Clemente,Realean.Azaroan
Realak Bernd Krauss alemania-
rra kaleratu zuen,eta Javier Cle-
mente fitxatu.Zale askok ez zu-
ten begi onez ikusi  erabaki hura,
Clemente Athleticeko entrena-
tzailea izana baitzen.Kontuak
kontu,denboraldi hartan estuta-
sun handirik gabe lortu zuen tal-
deak salbazioa.

2000
Toshack,‘salbatzaile’.Aurreko
denboraldian hartutako bide
txarretik jarraitu zuen Realak.
Clementek inor gutxi asebete
zuen fitxaketa sorta egin zuen,
eta seigarren jardunaldiaren on-
doren kaleratu egin zuten.Aurre-
na,Periko Alonso saiatu zen tal-
dearen bidea zuzentzen,eta Ga-
bonetan Toshackek bere egin
zuen erronka hura.

2001
Milioi festa.2001-2002ko den-
boraldia,aurreko biak bezala,
gaizki hasi zen,eta Gabonetan
Realak erabaki garrantzitsua
hartu zuen.Ia 3.000 milioi peze-
ta gastatu zituen Westerveld
atezaina  eta Nihat aurrelari tur-
kiarra fitxatzeko,eta Kovacevic
Turinetik Donostiara etortzeko.
Toshack kaleratu egin zuten jar-
dunaldi gutxi falta zirela,eta Ola-
be jarri zuten aulkian.

2003
Vigon bukatu zen bidea.
2003ko ekainaren 15a.Milaka
realzale joan ziren Vigora taldea
babestera. Irabaziz gero,Liga es-
ku-eskura izango zuen Realak,
baina Celtak Txapeldunen Ligan



A. Manterola  Donostia

R
eala eta igogailua uz-
tarri bereko bi izen zi-
ren aurreko mende-
an. Lehen Mailara
igo, Bigarren Mailara

jaitsi, horrela ibili zen, gora eta be-
hera. Ezin finkatuta zebilen one-
nen artean. 1966-1967ko denboral-
dian, Bigarren Mailan zen; bosga-
rrena zuen jarraian. Igo beharra
zeukan, eta igo zen, 1967ko apirila-
ren 23an, Puertollanon (Espai-
nia), Calvo Soteloren aurka 2-2
berdinduta. 

Lehen Mailan zen berriz taldea,
eta hantxe egon zen berrogei urtez
jarraian. Lorpen historikoa zen
igoera hura, gerora klubak lortu zi-
tuen arrakasta guztien oinarria.
Mugarria jarri zuen. Hamaikako
hura historikoa da: Zubiarrain,
Gorriti, Iguaran, J.I. Lasa, Marti-
nez, Lema, Urreisti, Arzak, Arregi,

1967ko apirilaren 23a Realaren historiako egunik garrantzitsuenetakoa da:
Lehen Mailara igo zen, Puertollanon (Espainia), eta oraingoaren aurreko
azken igoera izan zen. Geroko arrakasta guztien oinarria jarri zuten orduan.

Aranbarri eta Boronat. Entrena-
tzailea Andoni Elizondo zen. 

Larri zebilen orduan Reala. Ha-
la kontatzen du talde hartako ka-
pitainak, Jose Mari Martinezek
(Pasai Antxo, Gipuzkoa, 1942):
«Desagertzear zen kluba, eta diru-
rik ez zegoen. Arratsaldeetan zoz-
keta txartelak saltzen genituen
soldatak ordaintzeko». Bazkide

kopurua ere asko txikitu zen jaitsi
zirenean: «5.000-edo izango zi-
ren». Ezinbestekoa zen igotzea,
eta igo ziren.

Ikaragarri kosta zitzaion helbu-
rua betetzea. Sporting izan zuen
aurkari Lehen Mailara igotzeko
lehian. Lehen itzulia amaitzean,
zortzi puntu aurretik ziren Gijon-
goak. Azken-laugarren neurke-

tan, biek jokatu zuten Atotxan;
Realak irabazi zuen, eta orduan
jarri zen lider, aurrenekoz sasoi
hartan. Aldeari eutsi zion, eta Re-
alak berdinketa aski zuen azken
jardunaldian, baina 2-0 aurreratu
ziren espainiarrak. Hara joan zi-
ren 1.500 realzaleak etsita zeuden
berriz ere, baina jokalariak beha-
rrezkoa zen puntua lortzeko gai

izan ziren. Boronatek eta Aranba-
rrik sartu zituzten golak; bigarre-
na, partida amaitzeko hamar mi-
nutu baino gutxiago falta zirela.
Festa eta algara zabaldu ziren han
bertan eta Gipuzkoa osoan. On-
gietorria ikusgarria izan zela dio
Martinezek: «24 ordu igaro geni-
tuen herri guztietan barrena. Za-
leen ilusioa eta emozioa gogora-
tzen ditut gehien». 

Reala Lehen Mailan zen berriz.
Batek baino gehiagok uste izango
zuen gutxi beharko zuela jaisteko,
baina jokalari multzo hark Lehen
Mailan finkatzea erdietsi zuen.
Martinezek garai hura eta geroko
loriatsua uztartu ditu: «Oso gazte-
ak ginen: 22-23 urte geneuzkan.
Baina taldeari goian eusteko gai
izan ginen. Gero etorri ziren Lo-
pez Ufarte, Satrustegi eta besteak.
Baina, ordurako, taldeak mentali-
tate lehiakorra eta joko eredu ze-
hatza zeuzkan. Kalitatea erantsi-
ta, ez zion inork itzalik egin». 

Martinez Realeko inoizko talde
onenaz ari da, bi Liga tituluak eta
Superkopa irabazi zituenaz, eta
Europako Kopako finalerdia joka-
tu zuenaz. 80ko hamarkadaren
hasiera zen, klubaren garairik lo-
riatsuena. Balentria eta garaipen
haiek nekez iritsiko ziren 1967an
Lehen Mailara igo izan ez balitz.
Horregatik ere, mugarria izan zen
igoera hura; azkeneko igoera hau
lortu berritan nahitaez gogora
ekarri beharreko efemeridea.

Mugarria izan zen

Aranbarrik sartutako gol honi esker igo zen Reala Lehen Mailara, Puertollanon. BERRIA
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