
PACO BUENO:

BOXEOA, 
BASOEBDIAK 
ETA BESTE

M A RTIN  TEJER IA

1916. urtean Santxo-Enea kalean jaioa. G urasoak ez 
ziren errenteriarrak. Am a hernaniarra zuen età aita 
berriz Valladolidekoa. Donostian ezkondu ziren età 
Biteri kalean, Clave jostundegiaren aldam eneko etxean, 
garai hartako kafe bat zabaldu zuten, “ Café La Paz” 
zeritzana.

Txikitan “kanarietako” eskolan ibili zen età handik frai- 
leetara. Trincherà, Touring, Rapid, Estrella età txiki 
haien gainetik Euskalduna nagusi zen garai hartan fut- 
bolean ere egin zuen zerbait, bainan boxeoak tiratzen 
zion.

Hiru titulutan txapeldun izana: erdi-pisu, erdi-astun età 
astuna. Bainan boxealari bezala, gerrak lehenbizi età 
politikarekin zerikusiren bat bazuten mila traba età era- 
gozpenek, bere bizimoldea pikutara bidali zuten nola- 
bait.

Clay eta Joe Louis gustatu izan zaizkio asko, bainan 
sokazko laualdekoaren gainean, goren-gorenean, beti 
Jack Dempsey-ren izena ipintzen dizu, bere ustez mun- 
duan izan den boxealaririk bikainena.

Hau da Frantzizko Bueno M ujika, Paco Bueno, gaur 
egun. Oso m utikotan boxealaria izan nahi zuen 65 urte- 
ko gizona; seme biak rugbyzaleak irten zaizkio gainera. 
A tzoko eta gaurko kontuak gora-behera, Donostiako 
Kale Nagusian, Zaharrean, kirolzaleak ondo jakin izan 
du beti tragoskaren aitzakiz berriketan non ibili.

—Zaletasun hori nondik?

—Ba, ez dakit. Ume nintzela borrokatzea gustatzen zi- 
tzaidan eta “ R entería” aldizkari batean adibidez, M adalen 
jaietan, gogoratzen naiz bakoitzak bere gustoko zuen jan- 
tzia eman zigutela aukeran, erretratoa egiteko. Ni boxealari
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itxuraz azaldu nintzen eta G anborena berriz pilotari jantzi- 
tan... H ura pilotaría izango zen gero eta ni boxealaria.

—Eta hasi? Ñola hasi zinen?

—G im nasiora joateko zaletasun haundia nuen eta 
Cobreros pintorearen seme bati ikaragarri gustatzen zit- 
zaion boxeoa. Harekin eta beste batzurekin. Agirre, boxea-
laria izan zena, eta beste lagun batzu. 1931. urtean kafea itxi 
eta D onostiara aldatu ginen bizitzera. 1933-36 urte inguru 
horietan am ateur izan nintzen. G erra etorri zen arte.

—G erra dator eta zer egiten duzu?

—K anpora joateko aukera eskaini zidaten, beste kirolza- 
le askori bezala, bainan hemen geratu nintzen. G erra hasi 
eta hirugarren egunean buruan balaz zauritu ninduten Alda- 
mar kalean bertan. G ero “ L arrañaga” batalloian ibili nint-
zen Asturiasera jo  arte. Handik itsasora; “ T ritonia” izena 
zuen bou batek hatzem aten gaitu eta langile batalloian eduki 
ninduten preso Bizkaian, Lamiakon. Han ezagutu nuen C ar-
men nere em aztea. Boxealari batek, eta edozein kirolzalek 
berdin, ondo zaindu behar du gorputza, janariak  etabar. 
Bainan han pasa genituen gose eta beharrak pentsa zenbate- 
raino izorratu ninduten...

—Bai, noski. Aizu, etxekoek kontatu didatenez, zuen kae 
hartan “ anim adorak” eta guzti izaten ornen zenituz- 
ten...

—Bai, artistak izaten genituen, kanpotik etortzen ziren 
artista, kanzonetista, dantzarinak eta hórrela. O rduan pia-
nista baten laguntzaz beren kupleak eta garai hartako doi- 
nuak abesten zituzten. G aur egun rock and rolla jotzen den 
m oduan? Ba, berdin.

—G erra aurrean txapeldun izan zinen, ezta?

—Bai, gerra aurrean Espainiako txapeldun izan nintzen 
33an; erdi-pisuko kanpeoi. O rduan 17 urte nituen eta valen- 
tziar bati irabazi nion Bartzelonan, “A naya” izeneko bati. 
34ean berriz, m adrildar batek kendu zidan titulua. Bainan 
urrengo urtean berriro eskuratu nuen Valentzian.

—O rduan am ateur bezala horiek al dirá irabazi dituzun 
tituluak?

—Bai, am ateur gisa hirutik bitan atera dut. Bigarren hor- 
tan, 1934. urtean, galdu banuen besteak beste behatza haut- 
sita neukalako izan zen. Bestetik, orain preolinpiada egiten 
den m odura, gerra baino lehen preolinpikoa ospatzen zen. 
Zenbait naziotako txapeldunen aurka borrokatu eta italia- 
rrarekin hainbanapean (match-nulo) geratu nintzen. Roger 
Michelot frantsesak, m unduko txapelduna zenak, puntuz 
irabazi zidan. G ainontzekoak neuk atera nituen. Austria, 
Belgika, Suitza, Alemania eta Rum aniakoari irabazi egin 
nien. Guztiori 1935ean.

—G errako ibilerak aipatu ditugu. G erraondoan norekin 
borrokatzen zara?

—G erraondoan Bilbon hasi nintzen berriro 1940. urtean, 
oraindik preso nengoela. Piskat entrenatzen utzi zidaten eta 
Bilbon bertan Torrados delako m adrildar bati irabazi nion. 
Bigarrena M endieta bizkaitarrari irabazi, gero Quincoces. 
Erdi am ateur bezala aritzen nintzen orduan. Quincocesi ira-
bazi ondoren D onostiara etorri eta Alcaláren aurka egin 
nuen. Alcalá Espainiako txapelduna zen. Urum ea pilotale- 
kuan K.O. utzi nuen hiru edo laugarren asaltoan.

Urte berean (1941) kitea egin zidan Bartzelonan bainan 
txapeldun jarraitu  nintzen, berriro K.O. utzi nuen eta.

—Zure azken borroka noiz egin zenuen?

—Aljer-en egin nuen azkena 1950ean, A benduan, fran- 
tsesa zen Europako kanpeoiaren kontra. Albert Ivel zuen 
izena eta galdu egin nuen. Zortzigarren asaltoan gerarazi 
nuen borrokaldia.

—Zein izan da zure areriorik, zure kontrakorik ospetsue-
na?

—Luigi M ussina italiarra izan da fam atuena. M adrideko 
Recoletos pilotalekuan ihardun genuen. H ura Europako 
erdi-astunen txapelduna zen eta puntuz irabazi nion.

Gero borroka gogorrak bezala, nere ustez Arzeniega, 
Zubiaga, Ignazio A ra aragoitarra...

—Eta beste deporterik egin al duzu?

—Bai, boxealari izan baino lehen futbolean aritzen nin-
tzen Errenterian, Touringen. Lagun-A rtea zelaian aritzen 
ginen, A lcoholerako hortan. Gero Groseko Españolean ere 
bai. G arai honetan Espainiako txapeldun nintzen jadanik 
boxeoaren barruan eta Realak beraiekin jokatzea nahi zuen, 
bainan G roseko taldean lagunarteko giro hobea zegoen. 
Bartzelonako Española ere nere atzetik ibili zen, bainan 
boxeoari ekin nion.

—Zein izan da zure ustez m unduko boxealaririk onena?

—Pisuak aipatzekotan, neretzat onena Dempsey iparra- 
m erikarra zalantzarik gabe. Zortzi edo bederatzi urtez m un-
duko kanpeoi izana da. Aspaldidanik m unduan ez da horre- 
lako boxealaria sortu. Harén ondotik Joe Louis, orain berri-
ro hil dena.

Dena déla, boxeoaz hitzegiten dugunean, ez dakit zerga- 
tik bainan beti pisu-astunak aipatzen dirá. Beste sailetan ere 
paregabeko jendea izan da. Hor daude Robinson, A rm s-
trong... G ure artean Angel Felipe errenteriarra aipatu nahi 
nuke hemen, neretzat boxealari haundia izan zena.

Fam atuengana itzuliz Cassius Clay ere asko gustatu 
izan zait, harrigarria izan déla esango nuke. Bainan onena 
zein izan den galdetzen didatenean, beti Dempsey jartzen 
dut aurretik. Joe Louis berriz, Clay bezainbat edo gehiego. 
N eretzat Joe Louisek osotasun haundia zeukan, distantzia 
erdiaren gizona zela esango nizuke. D istantzia erdi horretan 
boxeatzea oso zaila da. Fenomeno bat izan behar duzu 
berak egiten zuena egiteko.

—Zaila al da orduan hórrela boxeatzea?

— Bai, ez duzu kontrakoaren albo-alboan jarri behar, 
askotan ikusten den bezala bi gorputzak ia itsatsita, elkarren 
gain. Oso urruti ere ez. Horregatik distantzia erdi hori man- 
tentzen egin behar dituzu ahaleginak. Berrogei berrogeita- 
mar zentim etroko tartea m antendu behar da.

—Zuk hórrela egiten al zenuen?

—Nere denbora guztian distantzia erdira boxeatu izan 
dut. Ni jo tzea nahiko zaila zen eta hori gehienbat gerria oso 
arina neukalako. Gerri joko azkarrekoa nintzen. Bainan 
gerriarekin boxeatzeaz gain, kontutan eduki behar da biz- 
kargainarekin egiten den jokoa ere. Gerria eta bizkargaina, 
bien arteko jokoa lortu behar du boxealari ona izatera iritsi 
nahi duenak.

Boxeoan dena den hiru era daude iharduteko: elkarren 
gain, distantzia erdia eta distantzia luzea.

—G ogorra izango da boxeoaren m undua, ez?
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—Boxeoaren m undua ez da gogorra bakarrik, zakarra 
età nekeza ere bai. Borondate haundia, ikaragarria behar da. 
G aur egun hasten diren gazte asko età asko noia jokatu  
behar den jakin gabe ibili ohi dira.

—Azpijokoak ere izango dira giro horretan.

—Azpijoko, iruzur età oztopoak... behar baino gehiago, 
asetzeko moduan. Neri, horrelakoak egiteaz aparte, ez dakit 
noaino ari izan zaizkidan okerrean, zatarkeriaz età, kalte 
egiten. Esango nuke lurra bera ere kendu izan didatela oin- 
petik, porrot egin nezan.

—Zer adibidez?

—Besteak beste, gerra bukatu ondoren hirutik bitan 
ukatzen zidaten kanpora joateko baimena. M adridera jira 
età buelta egin behar izaten nuen Federakuntzara, beti bai- 
mena eske. A tzerrian jokatzeko nituen borrokaldi askoren 
aukera galdu nuen horrela. A rgentinara joaten  utzi zidaten 
behin, 1942. urtea zela uste dut. Nik hemengo enpresaren 
kontratua neram an età Buenos Airesen hilabete egina nuela, 
hara non esaten didate kontratu harek ez zuela balio. Astu- 
nekin aritu beharko nuela età ez nere mailako erdi- 
astunekin. Txapeldunak atera nahi zituzten nere bizkar.

G ainera Europan gerra zegoen età haiek uste zuten ez 
nuela atzera etortzeko gogorik izango, Europara itzultzeko 
asmorik. Hiru hilabete luzez eduki ninduten han, denbora 
alferrik galtzen... Honelako am aika egin zidaten.

—Errenteriako garai haietako giroaz zer duzu gogoan?

—N eretzat etxeko kafetegiak izaten zuen giroaz aparte, 
C asa M ateo, G uria bere jardinarekin, hiltoki eta alondegi 
zaharren ondoan zegoena, Elizetxea ostatua, Versalles 
taberna... Zum ardi eder hartan M adalen jaietan kafe eta 
edari saltokia jartzen  genuen. Zum ardi hura, zuhaitz haie- 
kin, oso ederra zen neretzat.

—Eta bukatzeko. Borrokaldirik ez al duzu egin Errente- 
rian?

—Bai, gutxienez bi bider, baina erakusketa moduan 
Ram on Martinezekin. Bata pilotalekuan eta bestea Salon 
Victorian. G auza haiek hospitalaren aide dirua ateratzeko 
izaten ziren.

E lkarrizketa honetan, kirolaz ari garenean batez ere, 
Paco Bueno beti gerra aurreko urteetara joaten zaigu. 1934- 
35 urteetan adibidez, G ipuzkoano boxealari taldeak zeukan 
indar haundiaz oroitzen da. Prudencio M artinez, Alejandro 
Lizarbe eta bera Espainiako txapeldun ziren urteak. Bere 
ustez, G ipuzkoak bakarrik Europako edozein talderekin 
egin zezakeen borroka urte haietan. Bainan beti gerra azal- 
tzen da mahai gainera.

Kafe hartzea nahiko luzatu zaigu gaur. Tabernan doze- 
nerdi bat lagun besterik ez dago oraindik, bainan laster hasi- 
ko da ilunabarreko dantza. Ekainak ekarri digun sargoria 
dela eta, zuritoek ardoak baino m artxa haundiagoa daram a- 
te gaurkoan. Joe Louisen balentriak berriketaren bizigarri 
gertatu dira azken aste hauetan. H or uzten dugu Paco Bue-
no, familia eta lagunen artean, Errenteriako ezagunik sekula 
falta ez den giroan.

Paco Buenoren tabeman bisita berezia Paulino Uzkudun dugu hor desafioka datorren «amerikano» gogorra.
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