
Txokolatea uste baino 1.500 urte zaharragoa da
Ekuador hegoaldeko Santa Ana-La Flo-
rida aztarnategian, kakaoaren kontsu-
mo aztarnak topatu eta duela 5.300 
urtetan datatu ditu hainbat unibertsi-
tateko ikerlari talde batek, Nature Eco-
logy & Evolution aldizkarian jakinarazi 
dutenez.
 Orain arte kakao kontsumoaren arras-
torik zaharrenak Erdialdeko Amerikan 

topatu dira eta K.a. 1.900 urte inguru-
koak dira. Aurkikuntza honi esker mi-
lurte eta erdi aurreratu da txokolatearen 
historia eta jatorria hegoalderago zegoe-
la ondorioztatu dute, Amazonas ibaiaren 
goi ibilguan. Zalantzan dago, ordea, or-
durako kakao landareak etxekotuta zi-
tuzten edo basa landareetatik bildutako 
aleak kontsumitzen zituzten. n

Santurtzi, 1907ko urriaren 16a. Lezo 
Urreiztieta Rekalde kontrabandista, 
mugalaria eta Jagi-Jagi nahiz ELAko ki-
dea jaio zen. Txikitatik, aitaren itsason-
tzia izan zuen eskola eta hamar urte 
betetzerako kontrabandoan ari zen. 
1981ean hil zen Baionan eta bere bi-
zitzan egindakoak sinestezinak dira, 
literalki. Berriki, Josu Martinezek Do-
nostiako Zinemaldian estreinatutako 
Jainkoak ez dit barkatzen dokumen-
talean jaso du Urreiztietak egindakoa 
eta, zuzendariak berak aitortu duenez, 
muntatzaileak galdetu omen zion ea 
editatzen ari zen hura dokumental  fal-
tsua ote zen.
 1934ko Urriko Iraultzan parte hartu 
zuten 826 pertsona atera zituen Astu-
riastik, Ipar Euskal Herriko kostaldean 
salbu utzita. 1948an ere Asturiastik ate-
ra zuen maki talde bat eta Bordelera era-
man. Tartean, Urreiztietak ehunka eta 
ehunka lagun salbatu zituen. 1936ko 
Gerran, frankistek Bilboko portuan eza-
rritako blokeo estua 14 aldiz gainditzea 
lortu zuen. 1936ko irailaren 24an soilik, 
60.000 fusil eta 60.000.000 kartutxo eta 
esku-bonba sartu zituen. Bigarren Mun-
du Gerran ere arma kontrabandoan ari-
tu zen, nagusiki estatubatuarrentzat.
 Hauek guztiak 1975 eta 1978 urteen 
artean izandako hainbat elkarrizkete-
tan kontatu zizkion Urreiztietak Martin 
Ugalderi. Guztira, 35 ordu inguru gra-

batu eta gorde zituen kasetetan eta hori 
izan da Josu Martinezen dokumentala-
ren oinarria. Baina Urreiztietak konta-
tutako abentura eta balentria guztiak, 
harrigarriak izanik ere, bestelako itu-
rriek baieztatzen dituzte.
 Hala ere, ez zuen nahi zuen guztia 
lortu; bi proiektu bete gabe utzi zituen. 
Bata Franco hiltzea izan zen. Indalecio 
Prieto buruzagi sozialista eta lagun mi-
naren babesean, Madrilen egon zen dik-
tadorearen atzetik, baina Donostiako 
udaldiak egokiagoak iruditu zitzaizkion 
proiektua gauzatzeko. Aieteko jauregia 
helikopteroz bonbardatzea ere pentsatu 
zuen, baina azkenean jauregi azpiko tu-
nel bat lehergaiz betetzeko plana jarriko 

zuen abian. Plana bertan behera geratu 
zen 1962an, Prieto hil zenean.
 Bestalde,  1950eko hamarkadan 
Urreiztietak Euskal Herria aske izateko 
itxaropen gutxi zuen. Euskaldunak to-
kiz aldatu eta beste nonbait Euzkadi Be-
rria sortzea bururatu zitzaion. Mexiko-
ko Guadalupe uhartea horretarako toki 
aproposa iruditu zitzaion: bertan ez zen 
inor bizi eta, gainera, uharteak Euskal 
Herriko kostaldeak adina kilometro zi-
tuen, gutxi gorabehera. Irlaren mapa bat 
marraztu eta bertan euskal hiriak kokatu 
zituen. XX. mendeko pirata bizkaitarra 
Lázaro Cárdenas Mexikoko presidentea-
rekin bildu zen proiektua abian jartzeko, 
baina ez zuen aurrera egin. n
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LEZO UrrEiZTiETAK EGIN Ez zUENA

Lezo Urreiztieta (eskuinean) Luis Arana Goiri lagunarekin batera Parisko aerodromo batean, 1938an.
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