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Azken boladan zer pentsatu ugari eman duen gaia da euskalkien erabilerarena. Orain
dela hogeita hamabost urte hasi ginen euskara batua sortu eta esparru guztietara zabalt-
zeko ahalegina egiten: eskola, unibertsitatea, kazetaritza, zientzia... Ez da makala izan
lortutakoa. Argi dago euskara batua sortu ez balitz hizkuntzaren osasuna ez litzatekee-
la bera izango, baina ibilbide horretan jorratu gabeko lurrik ere geratu da. 

Ez dugu asmatu euskalkien alorra lantzen. Uste izan dugu euskara batua nahikoa
zela euskarak aurrera egin zezan, baina orain konturatu gara oker geundela. Euskarak
orain arte iraun badu, familian, lagunartean eta, oro har, harreman estuetan erabili izan
delako iraun du. Eta aurrera ere, eremu horietan erabiliz gero iraungo duela uste dugu.

Horregatik, gure ekarpen apal honetan euskalkiaren erabilera eremuari dagozkion
zenbait ohar egin nahi ditugu. Atal hau ahozkoaren erabileran eta idatzizkoarenean
banatuko dugu.

EUSKALKIAREN AHOZKO ERABILERA

Zaldibian ahozko jardun guztia euskalkian egiten da. Gure ustez, honek horrela izaten
jarraitu behar du. Hala ere, bereizketa egingo dugu lagunarteko jardunaren eta jardun
jasoaren artean. 

Lagunartekoaren gainean ez dugu araurik emango. Zaldibiako lagunarteko hizkerak
badu, noski, zer hobetua. Batez ere gazteen hizkeran, gabezia handi samarrak ditugu.
Sormen lanean gaztelania dugu eredu maizegi, eta horrek gazteen jarduna zikindu egi-
ten du. Jardun hori erdarakadez, esapide artifizialez, jatortasunik gabeko egiturez, eta
hitz zelebreez lepo dago.

Hauek denak saihestea litzateke lorpen handiena eta hizkuntzak aurrera egiteko
beharrezko arnasa. Lanean zehar, horretarako lanabesak eskaini ditugu guk, baina hel-
buru hori gauzatzeko lan zehatzagoa behar da, eta guk geuk, oraingoz, honetan utziko
dugu.

O N D O R I O A K
E U S K A L K I A R E N E R A B I L E R A



Bada, ordea, lagunartekoaz gain, egoerak eta gaiak berak eskatuta jasoagoa behar
duen beste hizkera bat, herrian bertan. Batzarretan, hitzaldietan, udaletxeko hartu-ema-
netan... erabiltzen da eredu hau. Arazoa da, hizkera jaso hau batuarekin nahasten dugu-
la askotan, eta aitzakia horrekin akats handiak egiten ditugula.

Ez ditugu egoki ikusten horrelako egiturak:

Eun otan eraso gorra pairatu deu.

Zer gertauko’ an jakin deularik, erabaki auxe artu deu.

Iristear daun agirie.

Horiek ez dira Zaldibiako euskara jatorrean sekula agertuko; ez dizkiegu inoiz gure
aiton-amonei adituko. Zergatik erabili, beraz, Zaldibian horien ordain jatorrak eta geu-
reak ditugunean?

Eun otan gogor eraso in diue.

Zer gertauko’an jakin deunen, erabaki auxe artu deu.

Laixter iritsiko dan erabakie.

Ahozko hizkeraren baitan, eskola da aipatu nahi dugun beste eremua. Uste dugu,
herri euskaldun bateko haur-hezkuntzako eta lehen-hezkuntzako ahozko jarduna eus-
kalkian  egin behar dela. Badakigu, gaur egungo hezkuntza sistema eta irakasleen joan-
etorri etengabeak oztopo handiak direla helburu hau gauzatzeko. Baina irakasle horiek
euskalkia erabiltzearen aldeko jarrera erakutsi behar dutela uste dugu, gutxietsi gabe
eta ahal duten neurrian ikasiz.

EUSKALKIAREN IDATZIZKO ERABILERA

Idatzizkoan, euskalkian idatzi beharreko testuak eta batuan idatzi beharrekoak bereizi
nahi ditugu.

Euskalkian idatzi beharrekoen artean bi testu multzo ditugu. Batetik, egunero etxe-
an idazten ditugun ohartxoak, lagunarteko eskutitzak, e-mailak, eta telefono mugiko-
rretako mezuak daude. Norberak ikusiko du testu horietan ze idazteko modu erabili
behar duen. Hala ere, aurreraxeago euskalkian idazteko emango ditugun irizpideak era-
bil ditzake edozein zaldibiarrek.
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Bestetik, herriko aldizkarian agertzen diren zenbait testu daude. Kalean herritarrei
egindako iritzi-galderen erantzunak, elkarrizketa laburrak, eta abar. Horrelakoak pape-
reratzeko irizpide zehatzak emango ditugu, testuak koherenteak eta orekatuak izan dai-
tezen argitalpen guztietan. Hauexek dira:

- H-a agertuko da, batuan ere hala daramaten hitzetan.

- n + b > m: kaskarrekomat “kaskarrekoren bat”, balimazea “baldin bazara”.

- ERE beti bereizita, edozein dela ere forma: re, e (oaiñ e, Joxepa re).

- EZEZKOAK elkartuta idatziko ditugu (ezto “ez du”, ezkea “ez gara”). Baina
aldaketa fonetikorik gabekoak bereizita (ez gendun, ez giñen).

- ETA kopulatiboa bereizita, edozein delarik ere forma: a, da, ta, eta (Joxe ta
Iñixio, Julian da ni). Baina multzoa adierazi nahi duenean, edota menpeko kau-
salak egiteko partikula denean, marratxoarekin (Mariak-eta oi esan tzuen; baz-
kari guztie ekarri deu, oi eskatu zuen-da).

- ADIZKI PERIFRASTIKOAK apostrofearekin idatziko ditugu aldaketa foneti-
koren bat baldin badago edo hizkiren bat galdu bada: esate’o, ezautu’et, itte’iñ,
erretze´izu. Salbuespenak izango dira: ustet, ikustet...( e + det > et)
N galtzean argi ulertzen bada, bereizita eta beste ezer gabe (esate gendun, ikus-
te zan). Bestela, “n” kortxete artean jarriko dugu (ju[n] nitzen, i[n] non, iza[n]
nitzen).

- n + b, p > n : inportante, kanpon, ainbeste... Inoiz ez da euskaraz ingurune
horretan “n” ahoskatzen, “m” baizik, baina idazkera batuan horrela erabakita
dago eta horri eutsiko diogu.

- OMEN eta bere aldaerak (men, emen) bereizita idatziko ditugu: ikusi men do,
etorri emen tzan.

- BAT zenbatzailea eta bere aldaera (at) bereizita idatziko dugu: mendi at, etxe at,
pare aten... Salbuespena majiñat “makina bat” izango da.

- GABE eta bere aldaerak (bare, bae, be, pe, baiñ, baen) bereizita idatziko ditugu
(etorri be, in bae, ikusi bare...). Aldaketa fonetikoren bat dagoenean, kortxete
artean adieraziko dugu (gogoi[k] pe, dirui[k] pe).

- Senar-emazte bezalakoak marratxoarekin idatziko ditugu. Eta arautu gabe egon
arren, moti[l]-koxkorra bezalakoak ere bai.

- Hitzak elkartzen direnean, aldaketa fonetikoa dagoenean eta esanahia ulertzea
zaila denean, kortxetea jarriko dugu: gu[k] tauku “guk daukagu”, aundi[k] tie
“handiak dira”, eztai[t] pa “ez dakit bada”.

- BUSTIDURA adierazi egingo dugu beti  ñ, ll eta tt -ren bidez (gaiñen, baiño,
itteko).
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Orain, batuan idatzi beharrekoei helduko diegu. Gure euskalkia euskara batutik
gertu samar dago. Ez dago alde bera Baztango edo Arratiako euskaratik batura eta
Zaldibiakotik batura. Horregatik, gure iritziz, euskara batua erabil liteke herriko kale-
etan agertuko diren oharretan eta iragarki laburretan; baita udalak zerbaiten berri ema-
teko egindako idatzietan eta herriko aldizkarian ere.

Batuan idazteak, ordea, ez du esan nahi gureak ez ditugun hiztegia eta egiturak era-
bili behar ditugunik, eta ezta dena libre denik ere. 

Azken urteetan, herrian agertu diren testu publiko idatzi batzuk jaso eta aztertu ditu-
gu. Bertan, euskara batuan idatzi arren, zaldibiarrentzat ezezagunak eta ulertzeko zai-
lak diren hitzak eta egiturak ageri dira maiz.

Gure proposamena, horiek denak saihestea da. Horrek gure euskalkia eta euskara
bera aberastu eta indartuko dituela sinesten dugu.

Hona hemen, gure ustez, Zaldibian erabili behar ez diren adibideak (letra etzanez)
eta baita guri zuzenagoak iruditzen zaizkigun ordezkoak ere:

- Nekazal ingurunean ematen diren hainbat lanei erantzuteko.
Baserri inguruan sortzen diren / izaten diren zenbait lan egiteko.   

- Irakurlea kokatu dadin datu batzuk emango ditugu.
Irakurleak zertaz ari garen jakin dezan, datu batzuk emango ditugu.

- Ebaluaketa
Ebaluazioa

- Lur erosketa
Lurrak erostea

- Juntaren osaketa
Junta nola osatu

- Bere lana botaketa prozesuan.
Bere lana botoa emateko prozesuan.

- Sakabanaketaren areagotze berria, eskubide politiko eta zibilen murrizketa,
nazioarteko giro eskumaratuan suertatzen ari den giza-eskubideen atzerapauso-
aren ondorioak, antolakunde politikoen zigortze eta legez kanporatzea,...
Sakabanatzea gero eta handiagoa da, eskubide politiko eta zibilak murriztu egin
dira, nazioarteko eskubiko giroan giza-eskubideek atzera egiten jarraitzen dute,
eta talde politikoak zigortu eta legez kanporatzen dituzte,...
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- Autobus terminal baten eraikuntza.
Autobus terminal bat nola eraikitzen duten.

- Formakuntza, trebakuntza, instalakuntza
Formazioa, trebatzea, instalazioa

- Eskulana ordaindua izaten da.
Eskulana ordaindu egiten da.

- Bederen
Behintzat

- Paperak bete ez dituzuenoi zuzentzen gara.
Paperak bete ez dituzuenoi esan nahi dizuegu...

- Gonbidapena luzatu
Gonbidapena egin

- Gauzapen
Gauzatze

- Proiektuen errepikapena egitea baino, azalpenak ematea erabaki dugu.
Proiektuak errepikatu ordez / partez, azalpenak ematea erabaki dugu.

- Zaldibiako Udala hasia da jada...
Zaldibiako Udala (dagoeneko) hasi da...

- Bultzaturik, egonik, ikusirik, ...
Bultzatuta, egonda, ikusita, ...

- Bildurikoa, baieztaturikoa, emanikoa, ...
Bildutakoa, baieztatutakoa, emandakoa, ...

- Babes ofizialeko etxebizitzak amaitzear daudenean...
Babes ofizoaleko etxebizitzak laster amaituko dira, eta...

- Autobus geldiuneen egokitzea egin beharrean aurkitzen gara.
Autobus geldiuneak egokitu beharra dauzkagu.

- Ur-emari oparoaz mintzo da mapa toponimikoa.
Ur-emari oparoaz ari da mapa toponimikoa.

- Udalak herriko enpresekiko duen harremana.
Udalak herriko enpresekin duen harremana.
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- Eta euskaraz soilik ez bada elebietan.
Eta euskaraz bakarrik ez bada, bi hizkuntzetan. 

- Euskaldun sentitzen zen oro.
Euskaldun sentitzen zen edozein.

- Errealitatearen aldatzearekin
Errealitatea aldatu zenean

- Estilo propioa duen elkartean bihurtu baita Zubi-Buru.
Zubi-Buru elkartea izaera berezia izatera iritsi da.

- Drogen kontsumoak nabarmenki egiten du goraka.
Drogen kontsumoak nabarmen egiten du gora.

- Espetxeetan suertatzen diren giza-eskubideen murrizketak.
Espetxeetan gertatzen / izaten diren giza-eskubideen murrizketak.

- Egun ere hortara goaz.
Gaur egun ere horretara goaz.

- Helburuak burura eramateko gai izan behar dugu.
Helburuak gauzatzeko gai izan behar dugu.

- Gure asmorik behinena
Gure lehendabiziko asmoa

- Solasaldi garai hau igarotakoan
Elkarrizketa garai hau bukatutakoan

- Gizarte sektore anitzen parte-hartzea ahalbidetu behar da.
Gizarteko talde askok parte-hartzea lortu behar da.

- Autobuseko tarifak
Autobusaren prezioa

- Interesatuek izena eman kultur etxean.
Interesa duzuenok izena eman kultur etxean.

- Txaranga lagun dugularik kalejira egingo dugu.
Txarangarekin kalejira egingo dugu. 

- Denok Zubi-buru elkarteko musera.
Denok Zubi-buru elkartean egingo den mus saiora.
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- Zaborrak ateratzeko ohitura txarren haritik.
Zaborrak ateratzeko ohitura txarra dela eta.

- Marko juridiko-politiko honen agorpena
Egoera juridiko-politiko hau antzua dela

- Azpiegitura zaharrei egokipenak
Azpiegitura zaharrak konpondu

- Jendearen erabilpenerako dagoen ordenagailua
Jendeak erabiltzeko dagoen ordenagailua

- Batalla politikoa
Borroka politikoa

- Gaur da eguna, oraindik ere, horietako bi etxetik urrun dauzkagula.
Oraindik ere, horietako bi etxetik urrun dauzkagu.

- Inoiz baino bizikiago ditugu gogoan.
Inoiz baino gehiago ditugu gogoan.

- Artzainen eskaera partzialki tratatzea.
Artzainen eskaerari osorik ez erantzutea.

- Egitamua zaharkitua geratu da.
Egitasmoa zahartu egin da.

- Onarpen horren ondotik.
Erabaki hori hartu ondoren.

- Kasi kasi esan genezake gehiago kostatzen dela proiektuen prestaketa eraikina
baino.
Esan genezake proiektua prestatzea ia gehiago kostatzen dela etxea egitea baino.

- Propietarioekin eginiko bilera
Jabeekin egindako bilera

- Nornahiren aurrean
Edozeinen aurrean

- Nahiz eta aurrekontuetan gastu gisa / legez azaldu
Nahiz eta aurrekontuetan gastuen atalean sartu
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- Zela inguruko lurren erosketari dagozkien gastuei ere kopuru horrekin egin
beharko diogu aurre.
Zela inguruko lurrak erosteko ere, diru horrekin moldatu beharko dugu.

- Gauzak eraldatzeko gogo gutxi dago.
Gauzak aldatzeko gogo gutxi dago.

- Biztanlegoaren zahartzea
Herritarrak zahartzea

- Arauak praktikara eramateko orduan arazoekin topatzen da udala.
Arauak betetzeko garaian, arazoak ditu udalak.

- Lanak oraindik amaitzeke daude.
Lanak oraindik bukatzeko daude / bukatu gabe daude.

- Datu hauek idazki batzuetan agertzen dira.
Datu hauek idatzi batzuetan agertzen dira.

- Hitzarmen hori moda hutsala izan da.
Hitzarmen hori moda kontua besterik ez da izan.

- Ez dira aski izanen erabakiak zapuzteko.
Ez dira nahikoa izango erabakiak zapuzteko.

- Egungo abagune politikoa
Gaur egungo egoera politikoa

- Nondik-norakoak ezagutzera eman ziren.
Nondik-norakoak azaldu ziren.

- Euskal Herri mailan eramango den metodoa da.
Euskal Herri guztian erabiliko den metodoa da.



B I Z I M O D U A ,
O H I T U R A K

E T A P A S A D I Z O A K





Atal honetan, zaldibiarren ahotik jasotako testigantzak bildu
nahi izan ditugu. Azken laurogei urteetako bizimodua, 

ohiturak eta pasadizoak jaso ditugu hemen.
Bildutako material guztiaren zati bat baino ez da hau,

liburuaren tamainak horretara behartu gaituelako.

Ikusiko duzue pertsona bakoitzari eskaini diogun tartea
ez dela berdina. Argi utzi nahi dugu batzuen kontuak ez

direla beste batzuenak baino garrantzitsuagoak.
Kontua da batzuekin beste batzuekin baino denbora

gehiago egon garela, eta horiek kontu 
gehiago esan dizkigutela.

B I Z I M O D U A ,
O H I T U R A K

E T A P A S A D I Z O A K





Grabaketa: 2002ko urtarrilaren 7an, Urtsularren. (2 ordu eta laurden)

Baserriak

[P] Emen, len, bi bizitzako itxek ia danak. Bai, Aizporran e bi ittunan; Izar Goikon e
ni[k] neonek ezautu nizkiñan bi; Izar beekon e oaindi bi bazeren; ta Sueiñ e leenau,
beintzet, bi.

Ta gero, bi bizitzatik batea, famili berdiñekok eoste al tzon normalen beste bizitzea?

[P] Bueno, zerbaitt familin gertatzen bazan, alde in duela o, béstekok artu.

Len garai artan maizter e asko.

[P] Maizter geienak.
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Pedro AIERBE LASA
- 1927ko otsailean jaioa,

Urtsularren (gaur ere bertan
bizi da; ezkongabea).

- Aita Saturdikoa. Ama
Urtsularrekoa.

- Eskola Gaintzan, euskaraz.

- Morroi Donostian, 2 urtez.

- Baserritarra.



Ta zenenak zien emengo baserri geienak?

[P] Emen baserri geiena, zeanak, botikaria rubia bat bazeon or, orrenak. Orrenak men
ittunan Urreta Goena, Biandetxe, Mamune, Itxeberri, Zelar, ta o[k] danak. Ta geo,
beste batzuk, zeanak, Bizkonde Zerro o esate zioen; Sueien nausi, Gorriñe; oaindi
oaiñ saldu’izkiñea. Gorriñe, ta Aixterdi Aixtrangoenak, eta Errekalde, ta Ibargunek;
eta Dendaberri panaderie, oi re bai; ta gaiñeantzen, Orkaiztegik eta...

Etxabenak, Arru, Arruarte, orik e bai. Oi[k] danak orrenak men ittunan. Geo
orrek umei partittu, geo aik saldu batzuk...

Eskola

Eskola jungo ziñen umetan.

[P] Bai, eskola gerra asi aurretio. Geo, gerra denboan, maixuik ez oan eon; eta
Gaintzen ibili giñuztean. 

Gaintzea, emendi oiñez?

[P] Bai, emendi Gaintzea; Zaldibi baiño gertugo dau, e. Zuen Salustiano re antxe ibili
oan.

Ta ze ikasi zenduen eskolan?

[P] Bueno, gutxi!

Erderaz gaiñea, ala?

[P] Bueno, Gaintzen ez. Geo, Zaldibia etorri oan maixue ataundarra. Arekiñ istruzioa
ikasten, itten, ibiltzen giñuztenan eskolan bueltan. Martin maixu. 

Ta geo, morroi, eskolea ikasteko zean; Donostiko Ategorrieta jesuitakiñ. Len
gutxi ikasi giñunan, ta eskolea ikasteko izenen bai, baiño amar morroi eote giñuz-
tenan, da... bialdu bai, baiño iñor ez oan juten.

Gaintzen, ingurukok bilduko ziñeten, ala?

[P] Bai, bueno, Gaintzen errin bertakok geiena bildu. Zaldibitarrak lau jute giñuztean:
zuen aitten ósoak bi, ta gu bi anaiok, eta... Oita amar bat igoal bilduko giñen.
Maistrea Eizmendikoa zeon, Margarita; zean aizpa, or badau Zubeldia, oaiñ alkate
eo, orren aman aizpa. Oi baiño zarragoa. Ta aekiñ ibili bagiñe, zeoze geixo ikasi
gendun; maistrea ue zan. Baiño geo, Zaldibia maixuk etoi zienen, Zaldibiñ.
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Geo ordun, gerra garaien, ez maixu ez maixtra ez ezer.

[P] Ez; maixtrea geatu onan, baiño emen naparra. Maixtrea emen geatu onan, baiño
maixue asturiano, o ola komunistan aurreti, oitakoa. Ta Zaldibin, beiz, karlistak
zerenan ordun, eta ez ittuan ondo etortzen. Ta geo, gerra etorri zan garaien, alde in
tziñan arek. Geo Seguran eon onan ue.

Etxearen ardura

Etxeko puldamentue amak eamaten al tzon?

[P] Bai, amak. Amak ibiltze ziñan, emengo itxen beintzet; dana eztiñat esango, beie
eosi bar bazon da ola ezpaiño, beste, erriñ eze in bear baldin bazan-da, oi ama ibilt-
ze zan.

Diru asuntoa-ta aittek?

[P] Amak, zea, enkargu orik. Oaiñ, beie paatzea jun bar bazon, aitte jungo onan; baiño
bestela ama. Kontribuzioa paau bear tzala, ordun eskua paatze ittunan; ordun kaja-
rrosaik-eta ez oan Zaldibiñ, eta amak ibili’iztian orik. Ta guk e bai, dirue bear
bagendun, amai, amai eska bear.

Amak in bearko zittun, gaiñea, soroko lanak, eta etxen bertakok e bai, ala?

[P] Bai, baiño soron e aitze onan, bai. Baiño amona re sufiziente eote onan. Amona re,
ni soldaduskati etorri ta geroz ill onan; amona bizkorra onan.

Tabakoa

Esan diu tabakoa re itte omen tzala Zaldibiñ.

[P] Bai, gerra ondoenen emen e iñ onan, guk e tabakoa. Ta geo, zenbat kilo izan tzien
da zeatu, enterau, baiño erdie baiño geio etxen geitze onan. Ta geo, tabako are-
kiñ, oaingo zeak aiñe gaitz etziñan izango. Lenau áittonak zaartu ittunan! Oaiñ
taakokiñ seittun galtze’ittun. Ni re neoni ezaututa natxon, libra takoa esaten zit-
zaionan, zea, óstok, libra at. Ta galtzarben olaxe artu, ta elizati etxea. Ta geo,
exkillaran barrenen kutxillo aundi at baziñan, da txikittu, ta petakea bete, eta aste
guztiako...
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Ta geo, saldu zeiñi?

[P] Bueno, geo gerra ondoenen saldu, oi apuntea emanda zeonan oinbeste kilo bazere-
la, ta dana etziñan juxtu ematen. Ta oinbesteko bat entregau itte onan; etzekiñat ze
paatzen tzuen. Ta gue... bai, ta Aizporran e bai, ta emendio, Urtsuenen e bai, ta
Urtsubiñ e beiz baonan. 

Jolasak

Txikitan, jolasen zertan ibiltzen tziñeten?

[P] Gue jolasa pelotan, eo... Ta geo, udaberrie balimazan, eskolati etxeakon txoriñ
kabik billau, eo xoxonak, eo... Gue zea oi izaten tzan.

Pelotan-da nun ibiltzen tziñeten? 

[P] An frontoia goiko zea artan...

Kanikan?

[P] Ez, sekulan. Oi jenealen néskak.

Ta erregenetan-da ze allatzen tzan? Oaiñ jostailluk ekartzen die...

[P] Eez, ez, ez, ez. Gutzako etzan allau. Au e érregentzako urruti zeon. Ene, érregek?!
leenau kamiñoik etzeolako, ez men tzien etortzen. Oaiñ kamiñoa... oaiñ beiz abio-
nen. Gutzako beiñ e ez. Zean batzuk ekartzen baziuen... izate zien mazapan txiki
atzuk.

Aingira kajak eo?

[P] Bai. 
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Grabaketa: 2002ko urtarrilaren 28an, Imazenean.
Alabak, Pilar Sukiak, parte hartzen du grabaketan; baita Miel Mari
Jauregik ere. (80 min.)

Aitaren istorioa

Zuen aitte Arruarrengoa zan, eta Gaintzea morroi jun tzan.

[M] Bai. Ta emezortzi urtekiñ, beiz, jun emen tzan beste destierro oita; eo jun, eo
eaman, eo...

Bai, marina tokau garai artan, Filipinasa.

[M] Bai, tagaloa itzeitten tzuen. Ba, ue prisionero arrapa in tzuen. Ta kontatzeko pos-
turea, beiz: “isa, dela, takulu, apa, lima, ani, pito, alo, sien, sanku”, amarreaiño.
Ta, erretolika oi, estilo ortako jokaerea, izketea re. 
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Martina
ARANBURU GOIKOETXEA
- 1908ko uztailaren 16an jaioa,

Arruarrenen11. 2002ko urriaren
16an hil zen.

- Gizona Auntxitakoa, aguazil izana.

- Aita Arruarrengoa. Ama Alegikoa. 

- Aita, 18 urterako Filipinetara era-
man zuten gerrara (5 urtez).

- Etxekoandrea.

11 Arruebarrena. 



Osea, oik ikasita etorri zan.

[M] Oik guk ikasi giñuzten onea etorri ta geo. Oik ikasiko etzittun ba? Oi[k] paiño
okerraoik...

Zenbat urte eon tzan an Filipinasen? 

[M] Eztakit, iru-lau urte eo.

Ue Filipinaseta eaman tzuen, da etxekok ze eman tzuen, ilda?

[M] Ue Filipinaseta geo, or, zean, konbaten eo, preso eamango zittuen.

Baiño... Filipinasen bertan, ezta?

[M] Bai, eztai pa konbatea nun tokatu zitzaien; baiño pasen eo ola arrapa zittuen.
Nazio orik alkarri eman tzioen, da nik oaiñ ze... 

Bai, espaiñolak zien-da. Inglesak etorri zienen gerra luzea izan tzan. Ta geo beak, preso
zeola, aittuta nau ni bere burue ittotzea re intenta zola; eziñ eskapatuik eta etsita.

[M] Etsita bai. Baiño, azken-azkena, etortzeko...

[P] Baiño, preso artu zuen garaiñ, famili batek artu zon gue aittona oi; famili batek adop-
tatu zon. Bertan tzeon alaba bat, nik aittuta, ta nai emen tzuen arekiñ ezkontzea.

[M] Bai, ue artu zuenen, ue libratuko men tzan bat e ezen zeai pae; baiño ango nazio-
nalidaden sartuta, ta ango zeakiñ ezkonduta, ango familikiñ sartuta, o ola. Baiño
be arten pentsatze men tzon: “urte otan, nee bizi guztiñ geiau erria azaltzeko enai-
zela, postura ortan geldittu?” Ez emen tzon nai. Nai zuen alabakiñ ezkontzea; ta
oi pentsatu zonen, alako etxen eotea re beak... Ta urdun, etxe artatik e aldeiñ emen
tzon. Komerik in tzittun arek, e!

Ordun, geo beintzat, aldeittea lortu zon.

[M] Bai. Gurea, esaten do ango izketea, lenguajea, ikasi zolako defendittu zala. Eta
arek jenden konbersazioa enteittu itte men tzon; nai nuke, lau urte eo pasa men
tzittun da, ikasiko etzon ba. Ta ortan defendittu zala. Baiño ikuste men tzon, an
bee bizi guztiako zeukela geldittu bearra gelditzen balimazan. Andi onea etortze-
ko ezer e ez emen tzeon, ume muko salidaik e ez. Salduta, oik prisionero arrapau
zittuen, da salduta. An ala gelditzea re nai ez, ta ola beintzet.

(...)

Plaza batea eaman tzittuen prisionero, ta saldu in tzittuela esate’zu.

[M] Saldu, ta famili pobre atek artu men tzon. Ta emen tzon lana, burrukako oillarra
gobernau; ari ankan kutxilloa jarri, eta ak bata bestei eltzeko ta ola prepatu. Ta an
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oso ondo men tzeon gaiñea, oso ondo. Izketa tagaloa. Oso ondo itte men tzioen,
eta ondo men tzeon. Jokun omen tzeuken nausik zea, zeuken ofizioa; jokun ira-
azten tzonakiñ andi bizi men tzien; orti pentsau nola. Ari laundu ta ola. Ta oilla-
rrakiñ jokatze men tzon asko; oillarrai jartze men tzioen ankan kutxilloa zean
lotuta, eta oillarrak burrukan; beste, geo, kontrariok e bai.

(...)

Geo ze in men tzizaien, paaje ari re Espaiñikok gerra eman. Ta andio, ba men
tzeren ola an banakauta zerenak gurea baiño geiau, ba men tzeren. Eta geo, oriri
kargu artzeko bertako jendea atento. Ta geo, iñ emen tzittuen, mendi batea ata
men tzittuen. Alkarrekiñ danak artu ezkeo a[k] paiño entendittugok izango zien
segurasko emengok, eta beak apartatu iñ emen tzittuen, ta geo pixkanan jarri
banatuta; zea gutxigo izateatio.

Emendi jundakok, ordun, zuen aittezana-ta bezela geiau re bazeren, baiño alkarrekiñ ez...
[M] Alkarrekiñ itzeingo zuen. Bi-iru zaldibitarrak e ba men tzittun, baiño ak e ematen

tzien tratukiñ an ill emen tzien. Urtsularrekoa, ta eztait nik.
(...)
(Alabari zuzentzen zaio) Geo azkeneako barku bat ia betea etorri men onan.

Barku aundi batek zeken txiki baten, etzekiñat zenbat eunen etorri ziela re esaten
tziñan.

[P] Bai ba, baiño aldein tzuen iru launek mendia. Geo txalupan aldein tzonen, bea
bakarri tzan.

(...)
[M] Nee bizi guztiñ, urdun ez nitzen etxen, nee bizi guztin bi aldiz bestetan etzon bee

pasaizo oi esplikau. Esplikatzeko muko eztan luzea; esplikatzeko eztan mukoa.
Danak nearrez jartzen tzittun.

Ordun, entendittu in tzon ze pasa bear tzitzaion, ta esan tzon: “ni banoa emendik”.
[P] Emakume batzui aittu zien konbersazioa.

[M] Baiño ango izketea ikasita zeolako.

Ni nau aittuta, zuk esan dezun bezelaxe, errekea o dalako baten bea zeola prisionero
alde baten. Eta beak omen tzon launemat, baita re asko estimatzen tzona...Ta alde itte-
ko alkarrekiñ...
[M] Bai, laun bati esan emen tzion. 

Ta laune atrebittu ez.
[M] Damutu men tzizaion esana re. Arek emakumei esaten aittu men tzien, noaiño sar-

tuta zeren espaiñolak, eta gaizki ibilli bearren tziela beak, ak eak.
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Karo, ordun esango zuen: “gureana etorrita dare, ordun guk egurre dauku, baiño zuek
nozittu bearko’zue”.
[M] Bai, bai. Eta laun orri oso gaizki iruittu oi esatea; itzerdi at bakarra aittuta danak

ilko men tzittuen ba, zeren tokiñ. Damutu men tzizaion; geo, atzea beak, beak
beste sentidua pentsatuko balo bezela itzeiñ ari.

Ooi da; “eztiau, eztiau aldein bear”, da ola.
[P] Ola, ola. Ta ordun aldeiñ.

[M] Baiño noa jun emen tzan ez emen tzekiñ. Eta goizeko, eunsentiko mendi tontor
baten gaue pasata... An etzekuen refujioik; aide libren, bee kasan. Ta gaiñea arro-
paik e ez. Eta mendi baten, eunsenti baten gertau. Baiño gau baten aittu zien ze
posturatako jokaerea tzeillen, ta noaiño espaiñolak sartuta zeren. Da, aik gutxi
gorabera zeiñ nun tzeon jakiñ aittek.

Bai, espaiñolak nun eon tzittezken jakiñ.
[P] Euzkikiñ giatzen men tzan nun tzeon.

[M] Arekin beintzat pixkat orientatu. Eta emakume orik esan emen tzien alkarri, aak
utzi barren tzerela paaje ue, ta étxek; ta ak ilko zittuela, baiño an tzeen soldadu ak
e bai, e. Beak aittu men tzien, ta ill o bizi ordun salta men tzan. Ta iñundi ezer ez,
ta bea bakarrik, ezertxo re eztola. Alakoxe joeran, goizen gosaitteko mendi punta
batea azaldu men tzan. Eta mendi punta artati beidatu emen tzon, eta alde guzti-
tati itsasoa. Eta jetsi men tzan itsaso bera, eta itsasadarra kruzau ezkeo, Espaiñikin
[XXX] ondo zeukenak; pasatu ezkeo ak ekarriko zuela bazekiñ. Ta ak nun tzeren
e bazekiñ. Baiño aata pasatzeko, urruti ez emen tzeuzken; bakarrik itsasadarra
pasatu bear. Eta emen tzan emendi Zelá aiñe eo, ola exkax o...

Ta goiz baten pentsatu emen tzon: “ikusi bar diat ba, nola pasatu ote leiken”.
Eta eunsentiako, laar bateti bera itsas-baztarrea jetsi men tzan. Ta asi men tzan
errekea pasatzeko, ta irari re ez emen tzekiñ; asko ez beintzet, ue pasatzeko.

[P] Ta, geo, txalopa xar bat etzon ba billatu?

[M] Geo asi’a itsas-baztarren gora ta beera, ze billatuko ote, ill o biziñ, eta ikusi men
tzon txalopa bat, ola sexto luze bat bezela, ola eskuz zumitzez indako estilo zea
bateko, itsas-baztarren. Eta antxe pasatu bearko dola pensatu men tzon. Bestela,
atzeti bertan emen tzittun, eta ze kakalarrie euko zon... Eta ekarri’o txalupa oi, eta
ikusi men tzittun bertan, an emen tzeuzken leen ibillitako palea, eo zea xar bat.
Manejatzen ez emen tzekiñ; alderdi bateti itten balimazion bueltea emate men
tzion, eta berriz e bai. Ta geo asmatu men tzon, alde bateti bat eta besteti bestea;
beiñ alderdi bateti ta bein besteti emanez, juxtu-juxtu beste alderdiaiño pasa
zanen. Baiño beste alderdia pasa ezkeo, espaiñolak ezpaiño Espaiñin faborez zean
tzerenak men tzeuzken sóldaduk; eta aata pasa men tzan. Aataxe pasau, ta ez
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emen dau esateik ze kakalarrie, ta ze estoasunek. Aata pasatu’a, ta aak e postura
orta ikusi zuenen, arropai pae ta postura arta, atentzio aundie. Eta alaxe, soldadu
oik artu men tzuen besoti, eta eaman men tzuen been kanpamentu zea oita; ta arro-
pak antxen eman emen tzioen, jazteko re. Ta geo, a beakiñ eon omen tzan beste
lau eun o bost eo, akaso aste baten. Akiñ e oso ondo; gaiñea diru pixkat e antxe
iraazi men tzon. Eztait illabete paremat, eo... akiñ pasau. Baiño oi baiño motzago
itten tzon, etxen ezer etzekien, da etzon etxea ezer eskribitzen. Eta ilda zala jakin-
da re poza artuko zuekela re eon omen tzien bolara at; nun tzeon jakiñ ez!

Eta geo, zuen aitte oi barkun etorriko zan, noski?

[M] ...andi emengo zea etortzeko re, beste barku txikigotan, eztait zenbat denboratan
etorri men tzan. Bi-iru eunen eo bai, beste baztar bateti.

Eta onea etorri zanen familik-eta ze...?

[P] Aitte ostatun emen tzeon.

[M] Onea etorri zanen, Bartzelona etorri zanen barkun,... Lau eunen ez emen tzien
barkuti etatzen utzi; aiñ desfiguratuik etorri men tzien, gaitze igoal ekarriko duela,
ta barruti ata re ez. Eta an tzeola kartea eskribittu men tzon etxea, eta eman emen
tzion botatzeko an atze-atzen ikusten tzon moti[l]-koskorremati... Ta propiñea
ondo, ta seiuntzat gaiñea, beak etzeuken barkuti atatzeik eta. Bea lenau etorri men
tzan kartea baiño. Etxen ezer ez jakiñ. Gue aittonazanak esaten tzon ez emen tzon
kutxilloa sartuta re...

[P] Mesa nausia etorri, ta ostatun emen tzeon amaikatakoa itten.

[M] Kanpoa ata, ta karteroa ikusi’o. Eta beti iruitze men tzizaion amonazanai azaldu
bear tzola, beti oixe omen tzeuken; eta beti karterona. Jun, da galdetu’io; ta kar-
tea ez, eztola ekarri, baiño Beasaiñen utzi zola, zeati andi ekartze men tzittun kar-
tak ordun, eta karta bat tzeola seiñak etzezkela oso garbi, eta dudan ikusteko zea-
tuta, Beasaiñen utzi zola. Baiño ekarriko zola. Ta aittonazanak bialdu men tzon ue
ekartzea oi esan tzona, ta bittarten bea etorri. Eta [XXX] esanda bizkarren jo emen
do, eta kutxilloa sartuta odolik ez emen tzon emango, arek artu zon sustokiñ.

Ni aittuta nau, eztait ala izango’an, baiño, gaiñea duda in tzola aittek, eta beatza moz-
tutakoa eakutsi ziola, eo...

[M] Bai, leikena, leikena.

Aitte aurrena dudan; ia iltzat emanda eukiko zuela ta; ta moti[l]-kozkorretan beatz
puntea moztuta, o...

[M] Bai, bai, moztuta ez baiño okartuta.
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Ta beatza ikusita, aittek ordun ia seguro zeatu zola. Ni ola nau aittuta.
[M] Ixtorialak.

Eta zenbat urte iñ ote zittun jun tzaneti?
[M] Eztakit, bostemat urte eo.

Sagardotegia

Sardotegie zenduen zuek etxen. 
[M] Bai, bai.

Zuen anaizanak, Patxikok, soiñue jotzen tzon.
[M] Bai, ikasteko oso burue ona zon, ta jotzeko re poliki moldatzen tzan.

Oiñetakok-eta re itte men tzittun zuen aittezanak, ala? 
[M] A bai, abarkak e bai. Oso eskuonekoa zan. Taju aundie zon, neonek esatea itsusie

da baiño.

Sardotegiñ nungo jendea ibiltzen tzan Arruarrenen?
[M] Eizea zijoztenak igoal; da urruna, berriz, bestela pasaizon, da egarrittu in diela, ta

noisnai. Abaltziketarrak e igoal, peria zijotzela, ta... Gaintzakok e bai.
[P] Ni[k] taket gogon bolatokie zala.

[M] Bolatokie re bai, bai.
[P] Ta tokea, tokea re bai. Ta jendea, gaztea urdun juten tzan...

[M] Bai, billerea itten tzan da.
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Grabaketa: 2000ko irailaren 26an, Leku-Eder etxean. (45 min.)

Eskola

[J] Eskola jute giñen. Ni aurreneko asi nitzenen, maixu bat bazan, bizardun bat, baiño
gaiztoa. Lezioik ezpazendun bear tzan bezela ikasten, memoriñ ezpazendun artzen,
lau ankan jarri eta ematen tzizun makillekiñ ipurdiñ; ue zan salbajea!
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Joxe ARRESE ERAUSKIN
- 1912ko maiatzaren 23an Arresenean jaioa (taberna zuten bertan). Emaztea

Arruartekoa (Arruegi auzoa); Leku-Ederren bizi dira.

- Aita Arresenekoa. Ama Olakortakoa12 (Aiestaran Erreka).

- Eskolan 13 urte arte; euskaraz.

- Gero, pizarrerian urte pare bat (Zuaztiko13 hortan). Ordizian arotz ikasi, eta
ordutik, arotz dabil bere kontura. Beasaingo fabrikan ere ibilia.

12 Olako Errota.
13 Zugasti 



Geo, Martiñ Aotzanen, ango semekiñ ibili giñen. Afusilau in tzuen gerra den-
boran, zean, Martutenen. Emendi Errenteria jun tzan ue maixu, ta eztait nik; izan
bear tzon, apaizematen denuntzie izan bear tzon. Diarioa urdun zea zan, La Boz
periodikoa zan, republikanona zala, eztait zer tzala; ta ue letzen tzola, an zeamat-
zuk jartzen tzittula, anuntziomat, o eztait zerbaitt jartzen tzittula... Apaizek denunt-
zie sartu, ta ill in tzuen.

Arekiñ ibili giñen. Eta gero, emen zeakokiñ e bai, Lizarrako Joxepa, eo bazan
or maixtrea; Irunen geo ematen tzon orrek eskolea; arekiñ e pixkaten bai. Ta geo
ondoenen, berriz, Itsasondoko Sarasolakiñ: Zuaztiko ortan pizarrerie jarri zon. Eta
kanterea zon, Agotxaneko rebueltako ortan; oandio re zuloa zeatzen da or... Or tzan
kanterea. Urte paremat eo an in giñuzten, eta gero ni asi nitzen ofizioa ikasten
Ordiziñ; agotz-taillar baten asi nitzen. Ta an i[n] nittun, zazpi-zortzi urte i[n] nit-
tun. Gerra ata zan, eta gero gerra eaman giñutzen. 

Eskolan ibili ziñen garaiñ, dana erderaz emate al tzenduen?

[J] Esan deana, Martiñ Aotzaneko orrek, leturea itten gendun guk erdeaz, ta esaten
tziun: “Bueno aber, oaiñ ia esplika zazue orrek ze esa[n] nai don”; ta forma orta.
Erderaz ikasteko xixtimaik onena. Eta zeak e bai, este, Lizarrako Joxepak e bai.
Letu ta geo esaten tziun, “aber...”; ta guk ezpagiñukiun, beak esplikatzen tziun. Ta
problema bat jartzen balimaziun, porejemplo: “Zuen amak feria eaman tzetik olako
gauzak, eta saldu’ztik oinbeste preziotan, eta geo eosi’ztik beste zea, ta gasta’ztik
arrenbeste, ta... aber oaiñ kontue!” Laxte atatze gendun. Bestela erderaz jarrita ez
gendun enteitzen-da.

Zenbat urte arte ibili ziñen eskolan?

[J] Ba, amairu urte. Garai artan amairu urte etzan gutxi, e.

Dantza

[J] Iztuetan dantza au Etxabeneko ganbaran eakutsi ziun; au zan profesorea, Pujana.
Ezpata dantzan ikasi gendun guk grupo aten; eta geo asi giñen, beiñ ogei urteti
gora, ta batek eztait nik ze in bear tzola, ta bestek bakit noa jun bear tzola... Eta asi
giñen pixkat naastutzen, eta esa[n] non: “Bueno, emen grupoa etzeok ola zeat-
zeik...”; eta berrie jarri no[n] nik.

(...)

Atotxan e, Donostiñ, izan giñen gu. Urdun udaberriñ itten tzan zea oi “dia de la
patria” o aberri eun oi. Bi grupo jun giñen azkenekon, treintaiseisekon. Milla ta
bosteunek in gendun dantza azkenekon; emakumek eta danak, danak batea, alta-
bozakiñ. An makilla otsa! “brun, bun, bun, bun” joz.
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Zenbat dantza zezkizuen?

[J] Au (aurreskua) eta ezpata-dantza nik; besteik ez.

Batzokia

[J] Batzokiñ e, berriz, urte paremat i[n] nittun nik, juntako zean. Ni kajero eo[n] nit-
zen. Ta geo, emen etorri zien garaiñ, nota guztik arrapa zittuen. Ta abixoa,
Billafrankako komandantzia presentatzeko. Atsalden juteko bestekiñ eta esango
zilla ze in bear nun. Ta emen, Resti... arekiñ jun giñen gu Pamplona. Lizarrako
Sukiak eaman giñuzten, Jexuxek, kamionen; krixton koadrilla aundie. Eta ala jun
giñen, eta komandante oi ata zan, eta Resti zan orrek esan tzion, bueno, nekiñ nola
zeuken asuntoa. Ta aber ze iza[n] nitzen ni. Ta ni ze izango nitzen, ba; emen gauza
txarrik inda ezerrez. Ta: “no sé lo ke pasa. Me tienen de aki parriba en ese pueblo”
komandante orrek; eta “bueno, bueno, ke siga kon esto; ke baia kon esto”. Ala bial-
du niñun. Ta bestek kartzela junda zeren orduako, eamanda zeuzken. Zine
Etxezarretan euki zittuen: gue iru anai, eta saill aundie, kartzelan. Ta, por milagro;
komandante ona tokau zalako or etzuen afusilamentuik iñ. Gaiñeakon afusilau zit-
tuen, kantidadea jendea bota zuen, emen Billafrankan-da.

Batzokiñ ze itten tzan? Antzerkie ta dana?

[J] Batzokiñ? Bai, bai; oaiñ itten dien, oaingo estiloa. Tabernea ta dana itten tzona zan.
Azkeneko euki gendun, Joxepanea daun, zea, balkoi luzea daun an goien euki gen-
dun azkeneko. Aurrena batzokie zan Arresenen. Eta gero emakumek e jarri zien,
ba; eta emakumentzat jarri ue, ta geo gu pasa giñen gizonezkok Joxepanea.

(...)

Emen gerra moittu zan garaiñ, gu zeatu giñen, erriri eze pasa etzeiñ. Etortzen
tzien ba Beasindi ta onutza; ta alkate zeon ordun, Muertzako Joan tzana zeon. Ta
ue atatzen tzan, ta danak bialtzen tzittun. Eskerrak; emen zerbaitt pasatu baldima-
zan... danak ilko giñuzten. Emen, tontakeri bat pasa balimalitz... bestela re naikoa
in tziun, da... Naiko faena in tziun bestela re: oiri guardie itten aittu, eta geo gu kart-
zelako biden jarri.

San Juanak

[J] San Joanetan makala ekartze gendun. San Joan bezpera gauen, koadrillea biltze
giñen eta makala ekartze gendun. Ta makala, al tzan aundiña nai izate gendun,
baiño ekartzeko ibiltze giñen gaizki. Eta an jartze giñun, ikurriñea jartze giñun pun-
tan; altxatzeako an jartze giñun, da... Azkeneko jarri gendun, este, el año treintai-



seisen. Goiko plazan; bekon gutxitan, bekon e urdun, bakizu, bekon emen karlis-
ta[k] tzien ba, ta orik nazionalistak, eta pikea beti izaten tzan. Ta bekok gutxitan
jartzen tzuen; jartzen bazuen e, piñu zarremat eo... 
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Grabaketa: 1998ko abuztuaren 4an, Gure Txokon. (45 min.)

Josten

[R] Josten aitze giñen kanpon, ikasten.

Nun aitze ziñeten? 
[R] Iturritzan.

Ze biltze ziñeten, eunero?

[R] Eunero, goizen da atsalden. Beatzi-amar bat neska biltze giñen. Josten ikasi nun
pixkat, etxeko goraberak itteko re.
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Rosa ATXAGA GOIBURU
- 1918ko abenduaren 21ean jaioa,

Auzokalten14 . Gizona
Urtesabelgoa zuen.

- Aita Auzokaltekoa. Ama
Orendaingoa.

- Eskolan 14 urte arte ibilia.

- Baserritarra.

14 Urtesabel Berri 
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Familia

[R] Bi ume in giñuzten; inpernun gendela esan tziun, baiño... bi bakarrik genduzkela-
ko. Bai ba, gutxi zalako. (...) Batek otsein tziñ elizati; bikario... apaize aizan krix-
tonak esaten pulpittuti, ume gutxi zittunakati. Eta, pentsa nun nik, “zerbaitt esan
bearko zoa[t] pa gizonai”. Ola ata nitzen, eta... emakuma batek: “Rosa!” “Zer?”
“Etorri zaiz. Inpernun erdi-erdiñ tzare” esan tziñ. “Zuk ez al daukezu emen inper-
nue? Oinbeste umekiñ? Nik ainbeste, o olaxe” esa[n] nion. Ta gizónai esa[n] nion,
eta “Nik emandakoik eztezu geiau ingo. Gue etxe kaxkarreako bi naikoa [d]ie”.
Ala geittu giñen.

Nazionalistak

Batzokia junda-ta, ez al tzenduen problemaik euki politikakiñ?

[R] Baai, politikakiñ. Nazionalistak giñela-ta ankazaiñetako earrak eamandakoa nit-
zen ni. Gu nazionalistak giñen, da...

Ta zer tzien ba, erriko nausik karlistak, ala?

[R] Oixe! (...) eman itte zuen aik pasarea (...). “Gora Euskadi!” esaten, da etzuen nai
izaten aak; aik jo itten giñutzen, arrapatzen bagiñuzten. (...) Demonio[k] tzien.

Arreoa

[R] Bi milla pezta eman tzianan aittek, arreoa itteko. Arekin i[n] nittun nik; dozener-
dika maindera e: sei gaiñeko, sei azpiko, sei almuada, sobrakamak bi... Bi oiko zea
jarri gendun-da. Bi milla peztakiñ i[n] nittun nik.

Errota

[R] Juan Manuelenen tzeon bat; ba al dakizue zein dan? goiko Eroslea. An tzan. Ta
beste[k] perriz emen. Emen e bazan Fabrikan.

Kanpaiñen e bai, ala?

[R] Kanpaiñen tzan aundiña.

(...)

Ogie bertan saltzen tzuen. Juan Manuelenen  e bai; bertan in da bertan saldu.
Ta errotan ez; or ogík etzuen itten; or taloa bakarrik, iriñe; artiriñe saltze zuen.



Grabaketa: 1999ko uztailaren 15ean, Mendi Ondo etxean. (60 min.)
Emazteak, Maria Altuna Lizartzarrak, parte hartzen du grabaketan.

Morroi lana

[J] Lizarrako Sukia ta gure aitte laun aundi[k] tzien. Morroia zon alabesa, Julian
tzon izena, ta zerbaitten diskusioa izan tzuen ta aldeiñ in tzion. Ta gero, berriz e
junta zon. Ta aittezanana etorri zan, ola ta ola, morroiak aldein tziola, ta Jose Inazio
zon izena ta osasunik etzon. Andrea, beiz, Juxta. Ta esan tzion: “oixe, motill oixe
bialduko bau”. 
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Joxe AZURMENDI JAUREGI
- Bertuesa Behekoan jaioa (gaur egun kalean bizi da; emaztea Lizartzakoa).

- Aita Unanitakoa15 . Ama Bertuesa Behekoa.

- Eskolan Zaldibian ibilia.

- Gasteizen morroi egona. Esne saltzen ere bai Ordizian. Igeltsero peoi ere bai.
Ondoren, fabrikan.

- Baserritarra.

15 Unanubieta
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Ta esan tziñ aittezanak ea jungo al nit-
zen, da ni ordun gustoa. Baiño beiek jezten
ez nekiñ. Ta etxen tzeuzken sei bei, ta
Anguenen daukea beste baserrie; Anguene
erdie, oaiñ artzai Sorrongoa eongo’a an, an
bi eukitze giñuzten. Etxen, txekorra jaio
berrin da, aitze nitzen jezten, baiño ola
kantidaden... Ta ikesiko nola. Bai oixe
ikesi! bearrak eakutsi ziñ.

Eamango zittun Juxtak Billafranka
urrungo eunen laroi ta amar litrotio eunea,
esnea.

Bi illabete i[n] nittun; geo Julian oi eto-
rri zan, ta geo, udan eamate niñun, belarra
bildu bear tzan garaien-da.

Ala, illabete i[n] non, da enon asten
etxea, basarria ta, etortzeko denboaik ezer
e izaten. Jai atsalden, ortxe iruek aldea
lanak bukatze nittunen, sei t’erdik-zazpik
aldea, arten basarria etortze nitzen. Ala,

aittezanak esan tziñ: “Motell, au dek soldatea”. “Zenba[t] ta, ba?” Nik zer nekiñ ba,
ta: “Motell, bos[t] turo, illabete pasa ta bos[t] turo; oi dek dirue motell!”  

Gerra

[J] Geo, soldau, Bilbaun serbittu non, Basurton. Geo andio etxea, ta gerra altxatu zan.
Gerra altxatu zan, da gerran ibili giñen. Planpona soldau eaman giñuzten, ta geo
Batallon de Amerikan gerran ibili giñen. Iru urte pasak gerran, ikusi giñuzten sen-
perrenak! Nik eskata ezta beiz e etorriko gerraik. 

Gerra zer dan eztakiñak, eztaki; ortako proatu in bear da pixkat. Teruelen jo
giñuzten bataillak; jesus, maria ta jose! Otzak, gosek ta egarrik, muitzeik ez, gau ta
eun; illek, beiz, elbik bezela. Eunez nunbaitt or eoten tzien; gauez asten tzien ata-
ken. Gu atzeago eote giñen, e, atzeaxogo eote giñen. Anaiei esan nion: “Emen bizik
atatzen danak, izango’ik ze kontatue”. Ta otzak zenbat il tzon, koarenta bajo zero,
ta otza, ue zan otza!

Geo, gerra bukatu zan, etxea etorri giñen, ta aittezanai esa[n] nion fabrikan sartzea
pentsatze nula. Ta: “fabrika, moteill?” Aittezana arotza, gurdi itten-da aitzen tzan. Ta,
bai, fabrikan asteko nitzela. “Fabrikea, moteill!” Garai artan fabrikea... morrontzea
obea kontsideratzen tzon jendek. Ta fabrikan asi nitzen, ta fabrikan seittu nun.



Grabaketa: 1998ko abuztuaren 3an, Gantxeixen. (45 min.)

Parranda

Lana bakarrik ez, festa re ingo zenduen, ala?
[M] Festa Larraitza jute giñen, baiño urruti itten da negun, atzea atsalde motxa izaten

da negun-da. Geo, Arruarrenen sardoteie zan; oaiñ zein bizi’a or? Joxe Miel, kan-
pon ibiltzen da, baiño kamiñero oi. Or, famili ortan, sardoteie, nik ala ezautu non,
orrea jute giñen negun-da. Etortzen tzien kanpoti beste motil batzuk eta re, ta geo,
soiñu jotzen e bertakok ikasi zon. Aistranguenen il tzan gaiñea, ezautuko zenduen
igoal. Arek soiñue jotzen tzon, nee edadekoa zan, ta gu gazte-gaztek autza jute
giñen. Antxen, dantzan da erokerin, ta geo, pixkat illuntzen asitakon, korrika andi
etxea, Arruartea.
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Mertxe BELOKI GARMENDIA
- 1917ko urrian jaioa, Arruarten. Gantxeisera16 ezkondu.

- Aita Arruartekoa. Ama Iartzetakoa (Urtsu Erreka).

- Eskola oso gutxi. Gernikan urtebete egin zuen, izeba monjak eramanda.

- Baserritarra eta etxekoandrea.

16 Gaintzaratz (Altzondo)
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Ordun, kalea jute bagiñen, bezperata ta ola jute giñen, garizumako garain. Da,
Don Grabiel zana ezautuko zenduen, igoal? Ba, ue zan kongreantea, eo superiorra,
eo aintzen tzon oitakoa; ta bezperata jutea nai izaten tzon. Ta jute giñen, baiño geo
Zaldibiko kaleti Arruartea beajea da, ta negun gaiñea... 

Gu olaxe bizi izandakok gea, mixerable atzuk; baiño konforme bizi izate giñen.

Oaiñ kamiñok inda, bat inda, bestea inda, adelantuk; ta jendek keje geio
[d]auke. Baiño guk nola ezen esperantzaik ezkendun eukitzen obenik, alaxe bizi
bear gendulakon. Olaxe!

Ezkioko kontuak

[M] Ezkioko kontukiñ ibili zien, bai. Ezkioko ama-birjiñea etzala, bazala, etzala, baza-
la. Orrekiñ eaman tzien Dominikai ama, ta aizpa re bai, Joxepa. Kartzela eaman
tzioen, bai. Baiño oi zeiñen faltea zan? Zaldibiko erriña. Etzekiñ iñungo goberna-
dorek Zaldibiko jendea Ezkioa juten tzan, eo ze itten tzon. Aik, gaiñea, etxekonen
billa zittuelako. Gu izan giñen an, gaztek giñela; bezperata jute giñen ba, negun.
Ta jun giñen, da koarto baten an eoten tzien errezatzen. Ta geo, ikusi in duela ama-
birjiñea, ta urdun eroi, eo etzan, eo jartzen tzuen. Baiño jai artan ezkiñen jun, ta
jun baldin bagiñe berdin-berdiñ eamango giñuzten gu, bat e kulpai[k] pe.
Dominikan ama ta aizpa re, etxekonen tzeren, ta ikusmira ju[n] nai ta anaie,
gaiñea, Manuel zana, soldau zuen. Ama-alabak, beintzat, eaman in tzioen, ta anaie
soldau.

Gorrik ikusitakok Ezkioko kontu orrekiñ, ta bitarten etzan ezer izango, ala geit-
tu zan beintzat eta.

Batzuk azkarxogok eongo zien, da dirue biltzeko ártea sumako zuen. Txoferrak
eak e dirue ingo zuen, jesus, jute giñen. Ezkioko ortan tzan, eta dana autobusez
beteta; guk ezautze ezkiñuzten lekutati etortzen tzien autubusek. Ta juten tzien,
bertsok e eta zittuen, bertso ak ikasi nittun baiño aztuta nau oaiñ. Eta kamiñon
autubusek beran uzten tzittuen, ta aldapa pixkat io bear tzan gora. Ta autza juten
tzien, errezatzen asten tzien, ta geo atakea bezela iñ, da etzanda jartzen tzien.
Izketan ai omen tzien ama-birjiñekin, ta xuuu... parreik-eta etzeon itteik; goor jart-
zen tzien. Guk antzemateko mun an etzan ezer e pasau, baiño dirukati esaten
tzuen, ta ala izango zan.

Gu re bastante aldiz jute giñen, sinixtu-ta ezkendun itten, baiño bestek juten
tziela, ta jun gu re. Guri Arruarteko aittonak esaten tziun: “Ama-birjiñea ola azalt-
zen dala uste al dezue? Ama-birjiñea etorriko uke eunez e; ama-birjiñea berdin-
berdiñ azalduko uke. Gauen, illundu zai, ama-birjiñea ikusteko?” Etzon sinixten.
Geo bela utzi giñun guk e.



Grabaketa: (1.a) 1998ko uztailaren 14an, Leku-Eder etxean. (2 ordu)
(2.a) 2000ko azaroaren 25ean, kultur etxean (beste hiru lagunekin

batera). (2 ordu)

Kartzela

[D] Eaman tzittuen gure amazana-ta re kartzela; bat e, ezer in be.

Zeati eaman tzittuen? Abertzalek izateati?

[D] Bai, geienak bai. Ni dantzari ibiltze nitzen. Ta gu alderdi ortako[k] kiñela guri
etziun iñok e eakutsi. Baiño, esan deana, ortakoxe zea ekarri gendun sobrare.
“Alde ontati jun bazue, eo orreati jun beazue” guri etziun iñok e esan. Baiño, gu
danak ortakok etorri giñen. 
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Dominika 
ESKISABEL URBIZTONDO
- 1918ko otsailaren 23an jaioa,

Urtesabel Haundin. Ezkondu
ondoren kalean bizi izan da
(gizona Orendaingoa zuen).

- Aita Urtesabelgoa. Ama
Zegamakoa.

- Eskolan gutxi ibilia.
- Neskame egona Ordizian.

Zaldibiako Ostatuan ere bai.
Umezain Donostian, beste pixka
batean.

- Etxekoandrea.



(Auzoko batzuengatik dio) Eta geo, amabirjiñe ikusten dola, ta... Aik etzuen
ezer itten; errezau bakarrik. Aik etzuen besteik txarrik ezer e itten. (...) Baiño gue
amazana beiñ e etzan sartu autza; árbik eosten ai zan subajun, kaldera aundi baten,
txérrintzat-eta; ta artu ta eaman in tzuen. Esa[n] nien nik: “Oi zerta eaman bea’-
zue?! Iñoa ezta jun, orrea ezta beiñ e jun”. Górriri errezatze men giñun, górrik ira-
azteko; aitziki ue jarri ziun. Da, aizpa Idiazaalen daun oi re eaman tzuen.

Ni bakar-bakarrik utzi niñuen etxen, basarriñ. Basarrie aurrea atatzeko sistima
earra zan! Kanpokok launtzen tzien arto-sartzen. Ta an, nik eate nittun ésnek, ta
árrautzak! Arrautzea bati-bati iñ, ta esnekiñ. Ne otordue ue izaten tzan. Eta
Anttoni, Aldaua ezkondu zana, neska koxkorra zan; aik e amazana garaiz ildakoa
zuen; subajun eltzéa jarrita eosten tzon etxeako, ta arrek eosiko zilla nei re indoa-
bea.

(...)
Zortzi illabete t’erdi pasa zittun aizpak an; ta amak ia urte t’erdi. Bestek pauta

ata zien; ta gue amazanak, diruik e etzuen izango igoal paatzeko re, baiño pent-
saure; etzon nai arrek patzeik!(...) 

Ama alargune, ta... ematen tzuen berroi duro, o... Or, aiuntamentun, kobratze
gendun. Ta dirue kobratzea ju[n] nitzen baten, alkate orrek esan tziñ: “Itte’ztiñau
ba guk aleiñek zuen ama-ta libratzeko!”. Arrun tzan besta at gizonezkoa; ari an
tzeola andrea il tzizaion etxen, da etzien utzi andrea ikustea re etortzen. Nik esa[n]
nion: “Ba, aurrekon izan nitzen an, eta esan tziñ unuzkeo aspaldiñ etxen tzerela;
baiño erriti juten tzizaiola informe txarrak”. Altxa zan, da: “Eorri eamango aue,
e!”. Esa[n] nion: “Ni eaman? Ni nitzen an eon bearrekoa; ez ama, ama ta aizpa ez.
Ni jute nitzen auntza geiena”. Ta errezatzea besteik ez gendun itten, errosarioa.
Gaintze alden tzuen oillatie órik, Monedanekok esaten dien orik. Errezatzea bes-
teik etzuen itten aik! Baiño... aitzikie jarri zuen; mani oixe jarri zitzaien, da...
Multak; eztakit ze kendu ziun. Asko kendu ziun garai artan.

Karnabalak

[D] Karnabalak itten tzien; da ibiltze giñen urdun e gu belén. Bonbatxok anaizananak
jantzi, ta ibiltze nitzen ni re. Urdun, aizekerie asko ibiltzen tzan, mótillek eta ola
izan ezkeo. Baiño gu iesi ibiltze giñen: Bianda, Sorrona, Sorronbea, Muskildia,
Auzokaltea, Berdillaia, ta ola. Erroskak-eta bastante biltze giñutzen, bai! Eta geo,
gue aizpazana, Arruarten tzan ue, askotan etxen tokatzen tzan, da txokolatea in, da
erroskak txokolatekiñ jaten giñutzen. Ola ibiltze giñen.

Batzuk ibiltzen tzien blusakin-da; leenau blusea re bastante izaten tzan. Baiño,
jantzi normalakin-da re bai. Nik bonbatxok jazte nittun, beintzet.
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Txikitako jolasak

[D] Sokasalton ibili giñen aste santu batzutan. Sokasalton bik: neska ta mutille. Biok
batea ittea re etzan erreza izaten... Martiñ Aotzanea etorri, ta ortik Joxepane aldea
jun, ta gora ta bera. Martiñ Aotzanen, Don Grabiel tzana bizi zan goien, Pepita bizi
dan artan. Miradore artan an eoten tzan ue, eta galazi in tziun. Ta esan tziun kon-
greazioti botako giñutzela. Ta geo, ezkiñen ibiltzen geiau.

Kanikakiñ e bai, ta puxtarriñ e bai; puxtarriñ geiena, kanikatan baiño. Txingon,
da baleketan, da ixkutaketan, da...

Garia jotzen. Ogia egiten.

[D] Garie jotzen beroa bear tzon ikeragarrie. Ta metak inda eoten tzien; metak zabalt-
zen tzien, ta gárik euzkikin dana eldu-eldu inda jartzen tzien. Artu ta bizkarren
eaman, eta olako arri aundi baten jotzen tzan. Jo, ta jaulki alea, ta... Garík lan asko
do.

(...)

Gerra denboran-da geok itte gendun. Garie txikitu al deun lekun, da txikitu, ta
geo laben. Labea bagendun Urtesalen; an ogie erretzen, an aitze giñen.

Zenbatero itten tzenduen ogie?

[D] Asko ezkendun iñ. Beiñ, akordatze naiz: Fabrikako Anjelito ta órik Gaintzea
eamaten tzuen ogie; Fabrikan ogie itten tzuen panaderiñ. Karretilla aundi bat
bazuen, an asta-sestok jarri, ta asta-sestok bete... Gaintzea ola eamaten tzuen ogie.
Ta beizai garela, sobrare asta-sestotio galduta biden billa nun ogi at, oaiñ eukit-
ze’ittuen aundi xamar oitakoa, bi kiloko oitako ogie. Ene! nundi, etxea nola
eamango ote nun; ikuste balimaniñuen esan ingo zioela ta... Larri ibili nitzen, gor-
deta. Ue noizko gasta nun nik ogie? Etzan izaten ordun ogík.

Gaztetako pasadizo bat

[D] Motil bat banun... Etxea bagoatz, eta oi atzeti seika. Berdillaitio eztala etxea jungo;
ta aldeitteko, ta ezetz, ta baietz. Azkenen ze i[n] nion! Etzon aldeitten, da eldu nion
txamarratio ta pantaloietatio, ta artu ta burrukan biok gailtzela, autza eur-pilla,
erramue dauneko eur-pilla arta bota nun. Ta egur-pillan zotza; noizko ata zan ue!
Ta ue andi gora etatzeako etxea ju[n] nitze ni!



(...)

Nik urdun, neonek esatea da, baiño, sasoia re ikeragarrie nun. Rosai beti nik
launtze nion etxea. Intxaur aundik zezkuen; amaika aldiz eote nitze ni intxaurren
ondon zai! Ixkillaatati gora jun, da goien, ganbaran ondon zeuken koartoa. “Sartu
al tzeate?”, ta “Oandik ez!”, ta sartzen tzienen: “Oaiñ jun!”. Oi jaiero, e. Ni etxea
bakar-bakarrik, Berdillarin gaikaldetio, estradati jute nitzen. Enitzen ikiatzen ni;
bakar-bakarrik, askotan!
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Grabaketa: 2002ko irailaren 13an, Iartzetan. (90 min.)

Janaria. Arropa

[M] Etxen gar aiñe komeri etzan izaten. Esnea ta taloa izaten tzan. Ta eguardin baba-
rrunea sesiñekiñ eosita; babarrunea ta azak jaten tzien, eta berriketa gutxi. Saar
erre bat baldin bazan, da etzan oaiñ aiñe komeri. Goseik ezkendun pasatzen,
baiño... Atsalden txokolatea ta ogie, oixe izaten tzan. Eta gauen e, porru-patatak eo
olakomat baldin bazan izango zan, ta gaiñen esnea, eo... Ta goizen, beintzat, taloa ta
esnea; eta andik ondo jan ezkeo ondo geatzen tziñen. Baiño oaiñ aiñe berriketa ez.

Eta erropatan e ez. Ordun etzan labadoraik eta ezer e. Urdun, asten beiñ aldat-
zen tziñen, e; eo bi aldiz, geiau ez. Etzan aldatzen oain bezela eunero. Bestela nola
garbittu oaiñ aiñe arropa eskutan?
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Miren ETXABE SUKIA
- 1925eko urriaren 25ean jaioa

Auntxitan (Iartzetakoa17 du gizona eta
bertan bizi dira).

- Aita Konportakoa. Ama Auntxitakoa.
- Eskolan 7 urterekin-edo hasia

Zaldibian. Ondoren, Beasainen ibili
zen monjetan.

- 18 urterekin neskame joan zen
Pasaira; bi urte egin zituen bertan.
Donostian ere egin zuen beste negu bat.

- Etxekoandrea eta baserritarra.

17 Igartzaeta
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Oiko arropea re, eztait iru asteti beiñ eo ola garbitzen tzan. Eta pillea juntatzen
tzan ordun e, dana eskuz. Len-lenau itten tzan arropea, telea etxen tejitzen tzan,
eune. Bueno, etxen batzuk tejitzen tzuen, eta bestatzuk, tejitzen tzuenak, kalen
eoten tzien. Zuk liñoa itten tzendun, soron eo zelaien linoa iñ, eta ue itte men tzan
jo dana. Nik makillak emen ezautu nittun, punttan eztait nolakokin tzien. Jo ue,
dana arro-arro-arro-arro dana iñ, eta zuk ezpalimazenduken zea, kalen or itte men
tzuen, eta telea itten tzuen. Ta geo telea itten tzuenen, ba, maindirak eta... gorrak
izaten tzien ak, e! Ak gorrak izaten tzien.

Zuek etxen ba al tzenduen eune ittekoa?

[M] Eune ittekoik ez. Linoa, zea itteko bai. Gue gizonan amak esaten tzon, aik e, ba,
linoa. Liña-putzue do izena or, zelaie daukeu or. Or liñue jartze men tzuen udetan
beratzen, eote men tzan or, eta liña-putzue izena. Zaldibiñ, eztait, iru eo ba men
dare liña-putzuk. Porejemplo, nik eztet aittu sekulan, Auntxitan. karo, oik abando-
na in tzien putzu orik.

(...)

Ta geo, negun etxen gantxillon itten tzuen asko; sobrekamak eta olako gauzak
itten tzittuen.

ä  Mondeju zuriak egiten.



Pomada edo ukendua

Itten dezun pomada oi zer da, eridantzako o errentzako?
[M] Errentzako re itten due; errentzako ta orintzako intsusekin da, itten due; nik eztet

itten. Oi itten det nik, diario ibiltzeko itten det nik pomada oi. Oi e da, ba, pasmo
belarrak klase bat baiño geio dare, ta nik bestekiñ e iñ izandu det. Ta aik beko erre-
kondon eoten die, beran, ta beste ok paiten eoten die, zaingorrik esaten dioenak. Eta
oliokiñ eta zera birjen eo orrekiñ argizai orrekiñ urtu, ta eosi belar orik, dana eiñ,
belar orik dana kaskar-kaskar eitten die, ta kolatu, ta gero, tamaiñea artu bear diozu
gorregi in dezun eo biuñegi in dezun; geo, olioa geio bota, eo... Eoziñ gauzantza-
ko; ola erida bat, eo aundittu bat, eo ola baldin badaukezu ta, arek gozatu itten do.

Oi eakutsi iñ al tzizuen zuri? amak itte al tzon?
[M] Beti, beti, beti in dana izan da oi. Eta emen besta bat Bitotxen, or bada Ebarista eo

beran an bizi dana, orko amonak itten tzon oi intsusekin da eztait zenbat gauzakiñ.
Eta arrek etzon eakusten sekretoik. Ura izaten tzan ezemantzako ta... Errentzako
ustet aparte dala; intsusekiñ itten da errentzako re, baiño nik eztet iñ ue.

Pasmobelarra ibiltzen deu, ba, porejemplo kallentura eo eozin zea baldin ba;
oaiñ gutxigo ibiltzen deu. Eta klaro, pasmo belarra iru eunen artu bear dezu baka-
rrik; eta berbenana beatzi eunen artu leike, tazakara bat eunen, infusio bezela, bai,
beatzi eunen. Eta beste oi iru eunen artu bear dezu; bestela bakizu, orrek e be kon-
trola bear do. Geiegi artzen baldin bazu tentsioa bajatu zazula, eo... Len-lenau
belar miñen udena artzen tzan. Trankazoa men da, ta gripe men da, ta ue artu. Ta
geo, jota geittu; jota geldittu. Eske, jakiñ in bear do oi e. Neurriñ artu bear due, ta
ez eozi[n] muz. Ondo jakin bazu.

Eta beste belarrik akordatzen tzea?
[M] Beste belarrik... A! beste belar batzukiñ nabil billa, ta eztet billatzen. Billa nabil,

da eztet billatzen. Ekarri nittun, aizpan etxen, Donostiñ Intxaurrondon dau, ta
antxe billatu nittun. Eta: “Ok paiten izate’ittun”; “Bazekiñat paiten izaten tziena”;
ta iñalak iñ, ta eztittut billau; gibeleako, gibela garbitzeko belarrak. Len-lenau iza-
ten tzien.

Eta osiñik?
[M] Ósiñek, lenau artze giñuzten ósiñek e; oaiñ eztet, ez, osiñik eztet oaiñ ibiltzen.

Ósiñek bakizue zertako ibili giñuzten meiku naturistekin-da? Nee bizkarreko miñe
ak senda zitten; sortea iñ, eta bizkarrakiñ beakiñ masajea eman, osíñekiñ.

Ni aittuta nau illea atatzeko re ona omen dala. Nerbiokati eo illea juten balimada,
osiñ-ure ematea ona dala.
[M] Nik aspaldiñ asko junda auket, ta nei aizpak lengon Donostiñ esan tziñ: “Ìzan

eorren pixekiñ goizen; eorren pixekiñ iurtzi’zan”.
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Gerra

[M] Emen pasa zienak, Ezkiozaletati asita, krixton ixtori[k] tie, e! ixtori[k] tie, e!
Aurreti, gerra aurretik asi, eta... 

(...)
Ok danak detenittu in tzittuen, zea, Goiz Eguzkiko Tomaxa amona-ta, amona

ttiki at-eta. Dominika bada ba emen bestat? orren aizpa ta ama re bai. Eta geo,
Urtesalgo Antonio motil-zar bat badau ba or? arren ama re bai. Eztait zenbat tzien.
Beintzat, Zaldibiko aiuntamentun eon tzien orik gu eskolan geiltzela, detenittuta.
Or ikusi giñuzten nola eon tzien.

Robustiana bea re bai, ta bazien or geo Arru aldekok. Eta geo, Ondarreta eaman
tzittuen. Eta Tomaxa esaten dioen amona ttiki oi eaman nai men tzuen Badajoza,
eo eztait noa, kanpoa. Komunistan burue zala orri denuntzie sartuta men tzeon;
komunistan buru itten tzona zala. Ta alaba bat emen tzeken Donostiñ neskame, eta
gradu aundi[k] tzeuzken famili baten; gizona militarretan eo nunbaitt ola zeukena.
Ta ala, alaba despeitzea jun da, nola auntza kartzela dijozten despeitzea, eta kart-
zela dijola alaba asi’a nearrez, ta etxekoandrek esan dio, ia ze pasatzen dan. Ba,
kartzela damarrela ama. “Kartzela? Ze in do ba emakume onek?”. Dokumentu
guztik an emen tzauzken; a[k] danak letu’ittu, eta ze in duen ba; errezatzea besteik
eztuela iñ. Eliza jun, da errezau; Ezkioa jun, da amabirjiñea azaltzen dala; errezau
besteik eztuela ezertxo re iñ ak. Telefonotik semei otseiñ, semea ekarri... 

Ta kartzela jun be geittu zan azkenen. 
[M] Jun be geittu zan. Baiño itten tzien Zaldibiñ elizan, jaunik etzien ematen, komu-

nioik etzien ematen.
(...)
Gero, moimentue izaten tzan, porejemplo gerra zeon emen, eta porejemplo

Bartzelona artu zuela, ta kalejirea itten tzan; festa itten tzan kalen. Kantatuz ta
kalejirea itten tzuen. Ta ne ama nearrez eoten tzan: “Ainbeste persona iltzen, eta
bestek festa itten”.

Apaintzea

[M] Gaztek giñela, ordun e Auntxitan bazan neska saille, ta Larraitza mendiz jun bear
izaten tzan festa. Tenazak izaten tzien illea ondulatzeko; surtan beotu, ta sartu ola,
ta ondulatzen tzittuen tenazakiñ. Bata bestei itten tzioen; etxekonak e bai, etxeko-
nak etortzen tzien, da...

Subajun; ordun etzeon ekonomikaik, subajun surtan beotu, ta aurrena, geiegi
inda zeon o etzeon paper baten ikusten tzan, geiegi beotuta zeon o etzeon;
tamaiñan tzeon. Bestela illek erreko zitzaien ba!



Grabaketa: Ez da gure grabaketa. 
Arantxa Irastorzak eta Teodora Garmendiak egina da, Konportan.

Pasadizo bat

Elurte aundiñ rekuerdoik ba al daukezu?

[J.A.] Elurtek? Por milagro bizik atata gare gu, e! Beatzi laun elurretan. Beor billa jun
giñen, da, de dios, sartu giñen ondarretio Juan zuen osaba ta Miel; giñen beatzi
laun: gu bi anaiok, [XXX] rubio, beste iru izaldarrak, ta Juan, da Miel. Beorrak,
or Lareo aldea sartuk izango ziela. Mekauen la letxe, jun da jun da jun da jun,
Ataungo Aia ebaiko ote gendun, baiño bueno... Gerriaiñoko elurre, elurre... Ta
an esan tzon zuen osaba Juan orrek, pago at, iru adar jesukristonak zittun da:
“mutillek, geau gaittezen bertan”. “Betiko geatuko gaittuk emen geitzen bagea”.
An geatu bagiñe, beatzi sardiña zar an ingo giñen, e; oi seguro izan. Atzea buel-
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tan abittu gea, ta atzea andio ondarreti onea gauen alla giñen Jainkok dakiñ
ordutan. Eskerrak egurre zeon. Sue in deu, al dan bezela: batzuk alla zien eran,
zanba, eroi, ean buruk botata, eta ein deu sue nola ala. Itto bear deula ketan.
Gero, zer da, ta estalpea re in deu. Goizeko iruetako amak indako trajekiñ jarri
danok, erropak sekau... Ta beorrik ezkendun billau gaiñea.

Zenbait artzai zelebre

[J.A.] (...) inportaik ezekati etziona; oaiñ, biotz oneko personea zan, e; ajolagabea
izan... jesus!, olako parrokianok! ene! Gaur gaiztok badarela, baiño leen e
bazien or parrokianok, e. Zer da, ta artzai bat; arek e familie gizajok, eta ardoa
eango, bai, baiño gutxi. Ta pentsa due: “onek ankak garbittutakoa re igoal-igoal
eango likek”, aldamenen tzeren parrokianok. Nola eztezu eango zuk, ezjakiñen?
Ean do, sin nobeda. Urruna gogok eman dioenen, arkumea arrapau, ta jan bear
dioela, ta: “Bueno, arkuma jatea zeukeau”, ta biñ bitarten bee arkumea. Ai die
jaten, da: “zemuzkoa zeok?”, ta: “earra zeok”. Ta bertan konfesau: “Irea bear
tzian izan, ona izateko”. Ze in bear tziñun? 

Besta baten, arkumea azarik bota zola, ta tenedorekiñ este gorrie zulau, aza-
riñ ortza arrastok ziela eta arkumea, bea koadrillan tzala, danak jan. Aparatok!
Inportik ezekati etzioenak. Gogok emandakoa, oixe in bear diat, ta eiñ.



Grabaketa: 2001eko abenduaren 9an, Martin Arotzanean. (90 min.)

Gerra garaia

Gerra garaikoa ze rekuerdo dakezu?
[J] Gerra garaiñ, tirok bota zittuen Gaintze aldetio ostatuaiño, ta ak nola juten tzien

beida, ementxe. Gizon zarrak juten tzien or. Zubi azpi ortan tzan, leku sekoa; oain
bezela udik etzeon zabalgune aten. Ta orrea juten tzien aideplanoa ikusten tzuen
bezin pronto zarrak; aiden orrea juten tzien; bodega re bai, bildurreekiñ.

Eta goseik pasa al tzenduen?
[J] Ez, ez; guk ondo pasa gendun. Jendea emen kalen gosek asaldatzen tzon, baiño guk

ezkendun goseik pasatu. Lana re izan gendun baiño goseik ez, e. Ta ogie zan urdun
razion; ta gue aizpa Juxta juten tzan Napar aldea ogiriñe ekartzea, mendiz; lau asto
artu ta juten tzan ogiriñe ekartzea. Ta geo, etxen tzeuken labea, ta ogie beak itten
tzon. Geo andi ekartzen tziun guri. Goseik pasa be; guk ez gendun goseik pasatu,
Jainkoi eskerrak.

(...)
Jendea emen, gósek pasatako[k] pazien e, ogiñ mixeriñ.
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Tabernan

Umea artuta, serbitzen... danak batea in bearko ziñuzten!
[J] Bai... askotan titie ematen asi, ta utzi in bear, da...

Lan politte izan al da zutzat tabernakoa?
[J] Bai, bai, bai. Ni gustoa ibili naiz; egie esango’izut.

Sukalden e ona zea gaiñea. Majiña bat jendei eman diozu jaten.
[J] Bai. Oain bezela ez; komedoren ez gendun oain bezela janik ematen. Etortzen tzien

banaka atzui emanda, eskatzen tzuena ta kito. Oain bezela uste al dezu komedorea?

Ta kozinan nun ikasi’zu zuk; etxen o nun?
[J] A, ementxe!

Ta zenek eakutsita?
[J] Bearrak eakutsi ziñ. Bakizu emen zein izan nittun ola jartzeko launtzen tzuenak?

Auntxitakoa zan bat, Pantxo esaten tziena. Bestea  Konpitteiko Joxe Mari; ue kozi-
neroa Donostin zean eonda zeon, ta ari galdetzen nion: “Aizu, Joxe Mari!” ta au
nola zeatzen tzan, da: “Eon ai pixkaten, launduko’iñat eta”; ta geo arek launtzen
tziñ, nola ipiñi ta zer bota, ta ze in, da... dana arek.

Geo bertsolarik-eta re etorriko zien onea.
[J] Dana, dana bertsolarie izaten tzan emen. Danak bertsotan; bat asten balimazan

danak botatzen tzuen emen bertsoa, bat ezpa bestea. Baiño lazkaumenditarrak jene-
alen, e. Ak etortzen tzienen, ak juergak itten tzittuenak! Tabernea ordun izaten tzan
juergixtea. Oaiñ inbidie besteik eztau. Juergea ordun itten tzan.

Emen tabernan, goiko auzotako jendea, Saturdi ingurukoa, ibiltze al tzan? 
[J] Danetatio urdun etortzen tzien. Peria etorri, ta periti sartu beko gutxi jun tzien emen-

di. Astizkenetan jenealen; astizkena ta jaie izaten tzan orko jendea emen ibiltzeko.
Maie bete jarri, meza nausiti etata, Elbarreneko jendea jaietan. Baiño neonek e artu’et,
ene, ikaragarrizko trixturea; oaiñ eztau orti iñor e. Elbarrenekok ematen tzien... danak
sartzen tzien, maie bete jarri, ta dotore eoten tzien puxka aten, mezetati etata.

Elbarrenakok emen; eta Urtsu Errekakok eta oik?
[J] Oik Arreseneko[k] tie; oik gutxixo onea [XXX]. Perikon bai, periti etxeakon sart-

zen tzien. Baiño jaietan gutxi.



Grabaketa: 2000ko udazkenean, Aistrangoenan. (40 min.)
Bere bi ahizpek, Joxpamarik eta Segundak, parte hartzen dute zenbait
momentutan. 

Eskola

Eskolan nun ibili ziñeten?
[M] Zaldibiñ.
[S] Ni Baliarraiñen urte beten ibili nitzen.

[M] Ni Ordiziñ e ibili nitzen, geo, monjatan. Baiño, pixkat entenditzen asi nitzen
garaien geldittu nitzen.
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Maria eta Segunda GARMENDIA ESKAZURI
- Maria 1916ko uztailaren 26an jaioa, Aistran Goenan18 . Etxera ezkondu,

Errekaldeko Prantxiko zenarekin. Segunda 1921eko abuztuaren 8an jaioa.

- Aita Aistran Goenakoa. Ama hospiziokoa, Olalden jasoa.

- Eskolan 12 urte arte. Zaldibian lehenengo eta ondorenean Ordizian pixka bat.

- Etxekoandreak eta baserritarrak.

18 Aiestaran Goena



Ta eskolan, erderaz?

[M] Ezkendun entenditzen, ordea, erderaz; orrekiñ ibiltzen giñen gaizki! Guk ze exko-
la ikasiko gendun, ba! 

Euskeraz itzeiñ ezkeo kastiguik jartze al tzizuen?

[M] Nola, ba! Beak etzon da entenditzen. Kanpotarra zan maixtrea, kastillanoa.
Konpitteriko Ebarixton osaba zon gizona. Zer tziñan ba izena arrek?

[J] Julian; andrea Naparrokoa.

[M] Arpegi guztie zea indakoa, naparreie pasatakoa, esaten tziñean tzala. Ta guk ze
enpeño eukiko gendunan, ba? Zea, sumar eziñ ikasin.

Ta ostielea etorritakon, iruetan, kanpaiak jotzen tzittuen; il kanpaiak bezelaxe
jotzen tzittuen. Eta guk errosarioa esaten gendun, eskolan bertan. Oaiñ, eztakit
maixtrak esaten tziun, eo nola esaten tziun.

[S] Jesukristo ildako ordue.

[M] Bai, beida ordun ze fede zan, e! 

Ta zenbat urte arte ibili ziñen?

[M] Ni, amabin bat urte, Ordiziti etorri nitzela. Oiñez juten giñen. Juten giñen, beste
bizitzako Maria Kruz, eta Pepita Erreronekoa. Da oiñez jun, da oiñez etorri itte
gendun.

Ta guk eamate gendun indoabea; an, igurdiñ, taberna txiki at bazan, da an elt-
zea eosten tziun, indoabea. Ta gero etxea etorri giñen, da etxea gatozela, Pepita oi
platanoa jaten. Ta ze ote zan platanoa! Ze ote zan, ta bittarten platanoa! Gu baiño
lenau esna zan ue, e! Gu nekez esna giñen. Platanoa zer tzan ezkiñukiun ordun.

Ezkontza

[M] Orrek, baezpare, etzon gizonik artu; orrek bee burue bakarrik.

Ta zuk gizona nola ezautu zendun?

[M] Lengusu[k] kiñen. Ta eztaki[t] pa, gurasok arreglauta. Ango amak nei esango zia-
nan, da nik ezetz eziñ esan, da baiezkoa emango nitxonan tuntune mun.
Etzekiña[t] pa nik. Eliza ju[n] nitxonanen, beintzat, baietz esa[n] niñan, da...
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Ta geo, in gendun bazkarie etxen. Egoarri bigarrenen tzan. Eta etorri giñen
etxea, eta komedorea esaten diu guk, oi bete jende genden; oi eta beste koarto bat.
Jan gendun oillo zopea; urdun oillo zopea ona zan, e! Oillo zopea, garbantzue eta
azea. Eta geo kapoiak; etxeko kapoiak. Eta tarta. Erregen bazkarie balitz bezela!
Ta etxen prantata, e!

Biajen estriña Pamplona jun giñen. Pamplonan gaue pasatu, ta Zaragoza. Bost
eun pasa giñuzten an.

Ataunen pasadizoa

[M] Besta bat esan beaizuet. Joxpamari ta biok geldittu gea, aittezana etorri etxea gurdi
belarrakiñ, Ataun alden Sukiñ. Ue etorri gurdikarakiñ, ta gu an utzi giñuztenan.
Eta astoa karga gendun, Joxpamari gaiñen jarri, ta arek zapaldu, ta nik eaman.
Ondo gogon akordatze nitxon! Ganajanetako. Bueno, Ataundi ez, e; goraxogotio.
Astokiñ, beientzat, eta ekarri gendun. Eta ni gurdi kargatukiñ asko etortze nitzen
neoni, aitte segan geldittuta. Lazkaumendiñ pasatzen lotsa itte nitzen, baiño ixku-
tu abarren etortze nitzen beintzat.

Beste beiñ, Atauna jun giñen txérrikiñ. Atauna juten giñen, e. Kaleaiño jute
giñen, ta beiñ jaie zan, eta Juanita, ni eta, Aisterdiñ Maria ill onan ba, Maritxu
zana, iruok bialdu giñuzten txerrie ekartzea. Pentsa gendun: “Ataun ikusi bañau,
nolakoa daun”, ta jun gea Atauna barrua, ta eztula billauko kanpoa ataeraik!





Grabaketa: (1.a) 1998ko uztailean, Agotxanean. (90 min.)
(2.a) 2000ko abenduaren 2an, kultur etxean (Antonio Etxeberriarekin).

(2 ordu)

Haurtzaroa

[J] Ni akordatze naiz nee burukiñ, iru urte t’erdikiñ aulkie bizkarren artu, ta auzko
Tejeriaiño ju[n] nitzela aman billa, titie eatea. Ni ttikiña nitzen... Garie ebaitzen ai
zan lekua! A ze tragoa ingo non, an euzkitan garie ebaitzen ai zan zato artati. Ala
re enitzen asko azi, titikiñ azten dala esaten due baiño!
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Etxeko lanak

[J] Nik ikasi nun gue amazanakiñ, amar urteako, belauneko jarri ta koartok fregatzen,
da argizaie ematen, ta oaiñ eztau olakoik baiño, ankazpiñ zepillue artuta brillue
atatzen, arropa garbitzen, plantxatzen,... Danetan ikasi nu[n] nik; ta eztaket bat e
damuik. 

Ta jeneroa etxen balimadau, otordue prepatzek eztit bat e bildurrik ematen.

Jana

[J] [J] Gure aittona zanai esate balimaziozun: “gaur porru-patatak jarri beaittu”, ola,
seittun zearrea beidatzen tzon: “porru ta patata, lurpeko jenero zikiñ orikiñ, orikiñ
ustelduko zeate zuek! Oik ez paiño, txotxan puntan euzkie artuz azten dan jenerok
dik indarra!” Artoa, ta babarrunea, ta garie, ta orik danak ala azten die. Ta etxeko
artokiñ azitako txerríñ urdaie re bai. Arek urdaie ta arrautzea izan ezkeo, arek gosa-
rie ta afarie inda zeuzken.

(...)

Taloa ona da! Gue aittona zanai bein baiño geiotan aittu nio[n] nik: garie bee
burue abonatzen ai men tzan; ola badie ixtorik. Bea ona, ta bea ona, ta bea ona
garie; ta artók geo baztarreti kontestau ziola: “i ona izango aiz, baiño ni naun tokiñ
goseik eztek izaten”. Ta gosea nekez pasatzeko, taloa obe.

Arropak

[J] Urdun modea izan tzan bonbatxok. Bonbatxok berrik balimazeuzken, dana, traje
guztie, inda zeon. Ta bonbatxok bi traje itten tzittun: azpikoa zikiñe balimazeon
tapa itten tzon; ta garbie balimazeon zikintzen etzion uzten. Bonbatxok asko balio
zuen ordun!

Gantzontzilloik e, gue aittona zanak etzon jantzi, laroita amairu urte mundun
pasauati. Urdun izaten tzien alkondara luzek; atzetik luzegok aurreti baiño. Ta
gantzontzilloa itten tzuen, aurrekoa atzea ta atzekoa aurrea artu, ta arekiñ.

Lan ugari. Perratokia

[J] Perratokie bakizue nun daun; autza in giñuzten makiñat beaje. Enerio re jakingo’-
zue nun daun; ba, Enerioti aurreako terreno aitati, urten amaika-amabi gurdi-garo
ekartze giñuzten guk, írikiñ junda. Ta ordun írik noisnai perrak botatzen tzittuen.
Illunduta etorri, igoal, goizen jun, da ra! ebi-zaparrara bat igoal garoa biltzen aste-
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ako, ta: “oaiñ ze in bear det?”. Euzkie atatzen bazan, gerogo basurea kenduko’iu,
ta etxen bildu, kargau, ta illune igoal etxea etortzeako. Etxea etorri, ta: “irie perrak
botata dau; perrai[k] pe eztau juteik”. Ta Zaldibia etorri, ta perratzaillea... “Irie eka-
rri! Oaiñ zekiñ jarri bar tzoau perrea?!”. Kandelea piztu, ta kandela-argitan eantsi
perrea, ta urrungo eunen atzea mendia. Iri arrek e esango zon, ba, izketan jakiñ
ezkeo zerbaitt! Geo, or ganadue asko beartzen da, perratokiñ. Dana nola korrean
gaiñen zintzilika eon bear don, ta burue tiata eukitzen dioe, ba... asko nekatzen da
ganadue.

(...)

Urten amaika-amabi gurdikara ekarri bear izate giñuzten. Geo, Urruztiarreaiño,
Jainkok dakiñ ainbe biaje: negun egurre ekartzea, pago egurre ekartzea; belarra re,
amar-amaika beaje izate giñuzten bi belarditan, da an sartze gendun; geo, negun ue
ekartzea. Zelaiei ximaurre eman bear tzaiola, ta igoal mendin tzien txabola guztita,
anarik eta inda utzita zeren ximaurrek bildu, ta ekarri ta airi ematea. Geo etxea eto-
rri, ta ikilluko lanak iñ, ta negun aittezanai árdikin launtzea. Goizen, aurrena etxe-
ko lanak iñ, ta geo arditako lanak itten. Baiño diruik ez; ordun diruik etzeon.
Nunbaitteti, etxen indakoti jatea.

Gerra ondorena

[J] Desde el treintaisiete asta el koarenta, amairu urte oritan eon giñen razionamentu-
kiñ. Ta razionamentue zan litro at olio bakoitzentzako; ta askotan gasta in tzala, ta
bakarremat baen igoal uzten tzuen. Kafea ta azukrea re igoal. Kafea, garagarra zar-
tagiñ erreta itten aittu giñen, beltza ude artzeatio; baba txikie zartagiñ erreta re bai,
ta... Baba txikie miñagoa da.

Ta litro at oliokiñ, eltzei botata, geo zenbat arrautza prejittu bear tziñuzten il
guztiñ? Ordun, urdaie balimazeon urdaiekiñ, o; esnegaiñe zartagiñ urtuta arekiñ e
bai, ta... Olakoxe moduk.

Azken Portu taberna

[J] Bertako seme nitzen. Ni Teleitxon jaio ta azitakoa naiz. Len Teleitxoi jarri zien
Azken Portu izena, baiño oaiñ e Teleitxo [XXX]. Anaizanak tabernea euki zonen,
ba, ordun jarri zion Azken Portu izena.

Kanpoko jendeik ibiltze al tzan or?

[J] Beasaindio eo Leorretatio eo, iñoiz etorri zien batzuk, baiño gaiñeantzen emengoa.
Gaintze aldeti asi, ta... Lazkauko asko; Lazkaumendi oso-osoik orrea. Amar doze-



na bat motill jaiero, zeiñ baiño zeiñ! Beasaindio re etortzen tzien, Idiazabaldio re
bai, ta bizikletak artuta. Bakizu, txerri gosek ezkurre ames itte men do ta...

Urten iru o lau aldiz izaten tzien bersolarik. Emen geiena ibili zienak zien
Baxerri ta Uztapide, baiño Lasarte re asko; Mitxelena re bai, eta Garmendia
Berrobikoa re bai. Geientsuna ibilitakok orik, orik izan men tzien.

Ta soiñu-jotzaillek, berriz, Espaiñiko danak ustet pasau ziela or. Geientsuna ibi-
llitakoa Tolosako Ramuntxo, Ramuntxo Beloki, Iturritzan jaiotakoa, ama bedaiota-
rra.
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Grabaketa: 1999ko uztailean, Iortzan. (2 ordu)

Eskola

[J] Erdeaz iñork ezkiñukiun, tutik e ez. Dana ikaste gendun memoriz, baiño ze esate
gendun ezkiñukela; ezer ez. Geo, etxen e, aittek eskola aundie zon. Albizturren
osaba zon eskolea ematen tzona, apaize. Ta an [XXX] itten tzittun, ta letra elegan-
tea zon gue aittezanak. Gobernadore batek esan e bai: “ke letra tiene usté”. “Pues
sí, si ubiera andau mas, todabia ubiera tenido mejor”. An e artzantzako-ta, an e bear
iñ, baiño tarten beintzet autza bialtzen tzuen, ta an eskolea ikasi zon.
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Joxe IBARGUREN TOLOSA
- 1913an jaioa, Iortzan22 (gaur ere

bertan bizi da; emaztea Goskindi23

baserrikoa).

- Aita Iortzakoa. Ama Legorretakoa.

- Eskolan Zaldibian ibilia; ondoren,
maristatan, Antzuolan, 8 urte.

- Eskola ematen Azpeitian, Zestoan,
Mutrikun, Plazentzian, Bilbon.
Erdaraz; Bilbon euskaraz.

- Ondoren, Orbegozo lantegian ibilia

22 Irastorza Goikoa
23 Goroskindegi



Eskolan ematen tziuen anilloa, kobrezkoa. Ta iru anillo ibiltzen tzien. Ta gu
gonbiatu i[n] nai izaten giñuzten erdeaz itzeittea, baiño nola ez giñukin, askotan
bultzaka ta ataaziñ itze. Ta euskerea ta erderea ata bear, etzekin besteik eta. Ordun
anilloa, da! Astén azkenen anilloa zeukenak eskolea garbittu bar izaten tzuen. Iru
izaten tzien anillodunek. Ta zein tzien anillodunek billatzen tzien, eta aik eskolea
garbitzea.

(...)

Joanekiñ... eskola juteko alkarrekiñ, etortzeko re igoal. Ta or uzte gendun arrie;
paittek tzien or ordun, dana paitte aundik; ta arri-koskorra, ola bokailloa muko
arrie, paitte-zulon uzte gendun. Ta bueno: “emen balimadau oaindi jun ezkeana
seiñalea, ta botata badau jun geala seiñalea. Batek bezela bestek”.

Apustua

[J] Txindokia juteko ápustuk in tzittuena re bazan. Itten tzuen, urten beiñ o bi aldiz,
urten beiñ ustet, Santos zanai paatzeko bazkari bat. Ta dirue patzen tzioen, da
Santos zanak bazkarie ematen tzien. 

Zein tzan Santos zan oi?

[J] Pratikantea, emengo meiku ta pratikantea; arek itten tzon dana; oso gizon jatorra
zan. Kobratzen tzon dirue, ta diru oi kobratzen tzon eunen bazkarie ematen tzien.
Eta ola bazkaitten ai diela, beotuta pixkat... Teleitxok iri parea zeuken ona eosita;
ta arek esan do, ogei arroakiñ Gorriñea zein lenau io, ingo lukela emendi. “Bai,
neonek ingo nikek” esan dio gue aittezanak. “Baiño, iriri ik karretotan-da, ik pent-
sue emate’iek. Baiño, ema’iak nei ogei eun eo, ta proauko’iau, neonek dauzkean
írikiñ ta ik dauzkeanakiñ. Baiño nei ogei eunik eman bae ez, zeati nee iri[k] tzerek,
bueloa eukikatio, flojok. Ta pentsui[k] pae lana itteko re eztik balio animalik”.
“Zeorrei re bai” esan dio, “ingo nizuke, karge igoalakiñ jutea”; ta “karge igoalakiñ
jutea? Bai, neonek ingo’iat”, esan dio gue aittek. Desafioa arta in dio.

Kuestioa, beintzet, oinbiste kilokin bik jun bear tzuen. Gurék eun da amar kilo
artu bear tzittun bakarrik, da beste[k] peiz eun da amabost eo eztait zenbat zittun.
Ala apustue in due, eta seittun ni ju[n] nitzen, da beti bezela [XXX] launekiñ
Teleitxon. Teleitxon konbersazioa aittu non; sukalden ai zien aik, ta gu mostrado-
ren [XXX], ta konbersazioa: “Bai, arek e irabaztea uste’ik, baiño eztik irabaziko;
zeatik ata orduko ankak geatuko zoau. Nik iri-apustutako bazeukeat pasea, permi-
xoa; baiño arek etzeukek, eta ue seittun geatuko’iau. Ata orduko geatuko’iau, ta nik
apustue irabazi ingo’iat”. Ta nik oi aittu non. Ta ala etorri, ta oian omen tzeren
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(gurasoak). Atea jo nion, eta: “Zer dek?” eta: “Itzeitteko mun al dau?” esa nion
olaxe, ta: “Bai”. “Ba, au ta au pasatzen da apustun; geatu ingo duela”. “A, oi e bai!”
ta: “Eztauke itteik permixoi[k] paiñ”; “Jun ai biar berén, goizen, seittun”. Ta ala
ju[n] naiz Tolosa; ta esan diot: “Au ta au pasatzen da”, “A! alkatea da, orde, zuen
aitte”. “Bai”. “Alkate bezela, gobernadoren morroi da; eta or e apustuk eongo’ie”,
ta: “Bai, ba[t] paiño geiau gaiñea. Bata bestek inda, batek irazi, ta bestek irazi, ta...”
“Ba, gobernadoren permixoi[k] pae, eztet uste jokatzeik euko duenik apustuik”.
Bueno, atzea etorri, eta esan diot aittei: “Au ta au esan die: aren morroi dala, gober-
nadorena, ta aren permixoi[k] pe eztola jokatzeik eukiko. Ta abitzen baa geatu ingo
duela”. “Bueno; jun ai gobernadorena urdun”. “Laune bearkot; ango berri nundi
noa eztet jakingo nik, eta nik laune bear det”. Eta zea nun, Kostantino, ezautze’zue
Kostantino, sekretario lenau eondakoa, aundi bat... A bai, nik aitzeraz. Leengusu
itten da gaiñea; aittek tzien lengusu propiok. Ba ju[n] naiz gobernadorena, da oso
ondo artu giñuzten gobernadorek. Ta bueno, ala pasa giñen. “Ze gizon modu dau?
ze edadetakoa?” ta galdetu dio édadek eta danak. “Edade ontakoa”; “Ta karga orre-
kiñ Txindokin punta?! jute’a? oi da astakerie!” Itten tzon gobernadore orrek: “Oi
da astakerie gizónak itteko! ta jokun eongo’a, ba, dirue re?” ta: “Bai”. “Zein da
ango puestoik gertunekoa? Billafrankati zeai Goardia Zibillei abixatzeko” ta:
“Billafrankan, zea, komandantzie”; “Bueno, nik autza emangot parte, ez uzteko
atatzen iñoi. Oi anulauta geatzen dala apustu oi”. Ta apustu oi etzan iñ; baiño ein
tzan beste forma baten.

Geo Teleitxo orrek, beiz e, karga orrekin baietz jun iru ordun, da ezetz, ta baietz,
iru ordun baietz jun. Apustue in tzon. Eta ala atea da pantaloi motzakiñ, Teleitxo
oi. Eta beti-gora abittu’a, tiki-taka tiki-taka... Beroa itten tzon; gaiñea, jendek pre-
paau zion, estandarte bezela itzala itteko euzkiri, ez jotzeati aurreti.

Osea, erri guztie mobilizauko zan!

[J] Bai ba, danak danok moittu! Ni neoni re, dirui[k] pe neon, da beiz dirue artzea etxea
etorri nitzen. Jendea ikeragarri! Beasaindik eta... erromeri at bezela! geo zer da, ta
allatu ez; ezta... arri aundie nola da or aldapan beti-gora iotzeko, zea Ñañarrin mal-
dan, espaldan, Bai. Biitxurreti juten da arren ondoti, aren azpikaldeti an biitxurre
juten da. Arri aundi ba[t] tau an, zea bat, Larrunarri esaten dioe. An e emakumemat
arrapau zola azpiñ esan tzuen, garai baten. Ba, autzaiño etzan allau.

Umetako jolasak

Umetan ze jolas itten tzenduen?

[J] Kanikan, krixken intxaurrekiñ... 



Nola da oi?

[J] Botatzen tzan intxaurre eta arra beten allatzeko mun. Urrutia, arra beten, allatu in
bear tzendun, ta intxaurre zutzako. Baiño askotan pelotea bota, ta oinbesteko dis-
tantzin geatzen tzan, geo zutzako bentajea jartzen tzan, eta... Txapatakiñ e bai... 

Ta geo pelotan, geiena pelotan. Amazanak, sakela[k] tziela ta etziun utzi nai iza-
ten eamaten pelotaik. Eta itten giñuzten, etatzen giñen bat txerrizai, bestek egurre
ekartzea, bestek biretako saarrak biltzea... Danak bagiñuzten geen lanak. Eta itte
gendun, txerrizai jutekon artu pelotak, eta paitte-zulon sartu. Rejistrau itte giñuzten
ba atatzekon amazanak!, ta: “Eztauket ezer e!” ta ra! bueltea artu, ta: “Orratio re!
oaiñ e izango’ek ik! I gaiztoa aiz ta!” 

Pelotan erriñ ibiliko ziñeten, ala?

[J] Erriñ, bai; an e beiz gurutzen, da aldameneko txokon e, oaiñ Bikari-etxea izandako
alderdi artan, da... Urdun, ikearrizko afizioa zan pelotan. Oaiñ eztana. Ordun, pelo-
tarik onena garai artan “Kaxuela”; Kaxuela zan altu at, kaxuela esaten tzioena.
Pontzio ezautuko zenduen? Bai. Ba Pontzion anaie zan ue, anai ordekoa.
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Grabaketa: 2001eko abenduaren 28an, beheko sozidadean.

Olei

[P] Guk etxea, basarrie, oso zarra zan. Da beti eukitze gendun bea arreglatuko ote gen-
dun, etxe ori, edo olako zea bat iñ. An lan txarra ikuste zan, ezpaizeuken e... Ue,
noizpaitt zan etxe ori, Olei, dana zurez eiñe, egurrez. Aren montajea da, taller bat
nola montatzen da oaiñ, zeakiñ, burnizko armadurakiñ. Ba, egurrekiñ era artantxe
montautakoa zan etxe ue, garaien baten.
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Patxi IRAOLA GARMENDIA
- 1933ko apirilaren 23an jaioa, Olein24 (gaur Olei25 Berrian bizi da; ezkongabea) 

- Aita Oleikoa. Ama Iartzetakoa.

- Eskolan asko ibili gabea.

- CAFen sartu 1958an, jubilatu arte.

- Bertsolaria eta baserritarra

24 Olegi
25 Olegi Berri



Ta gero, noizpaitt, esate zuen, ba, gue aittezana esaten aitze zan, bazeuzken
gaiñea ola anedota muko zea batzuk. Ein tzioen barrue zulatu, ta ikilluk eta lenau
etzan zea bat; lurrek atea, eta ikilluk eta lokal zeak in tzioen beran. Eta abeapek zit-
tun, eta abearte oitan in tzioen arrikiñ itxi; paitea in tzioen gero beko aldetik, dana
goraiño ez.

Ta paite oi itten ai ziela, argiñek e alamuzkok izango zien, da materiala re bai,
arrie ta lokatza, buztiñekin ingo zuen paitea. Ta eztaki[t] pa, iru-lau eunen baten
aittu men tzien, da in due berebiziko paite saille been ustetan. Da urrungo eunen
jun die, ta ia geienak eroita emen tzeren.

Ta gue aittonazana aitze men tzan argintzan eo, aittona gurea re, ta arrek inda-
koa omen tzeon zutik. Ta an, bakizu, ganbarea eo olako zea bat, eta, “nik indakoa
zuti[k] zeok”, eta salton bat eo beste in do, ta dardaizo arrekin plasta eroi emen tzan
ue re.

Bertsotan

[P] Deposittun tabernea zan; ue zuek e ezautuko zenduen igoal. Eta ez dakit zeiñ izan-
go zan bestea, baiño gue aittezana bersotan aitzen tzan. Ta bik, an, kriston saioa in
tzuen. Lenbizi nik aittutako berso saioa ue zan.

Arrittuta. Aittek etxen ola bertso zarrak kantatzen, da gue amazanak e beti zon
afizioa, baiño tipo ortan beiñ e ikusi be neon, alkarri eantzuten. Ta arrittuta eo[n]
nitzen beida, bai, egie da. Eta “au nola leike?” pentsatze non, nee kixa. Ta oixe zan
nik lenengo entzun non bertso saioa.

Geo, nik beatzi bat urte nittula, Basarri ta Uztapide etorri zien Benta Berria. Ta
beiñ etortzen asi zienezkeo, orik askotan etorri zien.

Benta Berria etortzen tzien?

[P] Bai, ta Azken Portua re bai. Benta Berri zan lenengo tabernea gue auzon. Oi, lenau,
gerra aurretik e bazan. Ni juxtu xamar akordatze naiz arekiñ, baiño lengok noiz
aldein tzuen bai, goatze naiz. Nik lau urte nittula jun tzien. Ta tokatu giñen an, oaiñ
bizi gean tokiñ saastie zan, da Arruarteko osaba gendun guk, eta gu umek. Baiño
gue etxen negun itte zon denboalditxo bat ardikin-da. Ta eun artan tokatu giñen or
osabakiñ. Ta gu an gendela, lenengo tabernea, etxe oi in tzuenak, aldein tzuenen an
kamiona kargatzen nola aittu zien, oixe dauket gogon.

Gero, andi urte batzuta itxita eon, eta Mariaundik dirue jarrita euki bear tzon,
eta arentzako geittu zan etxe ori; ta euki zon urte batzutan itxita. Gero, iriki zon
Mariaundik nik zortzi urte nittula, koarenta i uno. Eta iriki zon absoluzio eunen.
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Absoluzio eune izaten tzan abuztun aizkeneko igandea; San Agustiñ izaten da
illen ogeita zortziñ, ta andi urrungo igandea.

Ta jute zan bezperan San Miela oiñez jende ikeragarri, garai artan. Eta absolu-
zio eun ortan iriki zon, San Mielgo jendea zetorren eun ortan. Eta akordatze naiz,
ustet baxuerdie jarri zola errealen.

Gero, andi laixter, jun tzan gero eon tzana, Gau Txori eo. Aurrena maizter jun
tzan, ta gero etxea eosi in tzon Gau Txori orrek.

Eon tzan urte batzutan, ta gero saldu zon etxe ori, berroita beatzin eo. Teleitxok
artu zon ue.

Gau Txori orrek, Ilario Zelearkoa ta Olaldeko Ezkerra oi ekartzen tzittun. Ta
Ezkerra eon tzan Basarrin goardiñ, nazionalistea zalako Basarri. Ta izketan asi, ta
nungo[k] tien, da Zaldibikok; eta andik ara, amixtadea iñ emen tzuen, ta aiñ bitar-
tez etorri zan lenengo Basarri Zaldibia.

Ta ogei duro eo kobra men tzien, ta diru oi atatzeko komerik in men tzittuen,
errifak eta eztakit zer, da... Baiño ata men tzuen.

Gerra

[P] Gerra zibilleko zea ba[t] dauket, nik iru urte nittunekoa. Arekiñ akordatze naiz,
asko. Atsalde ba[t] zan, egoaldi ederra, gari ebakitzeko garaie: “eittea” esaten tzan,
eitteako garaie.

Ta etorri zien, gue amazana ai zan meindea prantatzen, aitte ta koñadoa garie
ebakitzen itaiekin. Teleitxo gaikalde artan urduntxe zan saastie jarri berrie, ta saar
arten tzan inda garie. Ta an ai zien bik.

Ta ala, gue amazan oi meindea prantatzen, da gu amakiñ. Ama beak etxen geit-
zeko idea men tzon, aittona bialdu meindekin da ola. Eta etorri’ie jesukriston patru-
llea. Gue etxen mandiotik asi zien danak sartzen, dipi-dapa, dipi-dapa. Mandioa
zan olezkoa ta aik atatzen tzuen perra otsa, olan gaiñen. Danak sartu zien ganbara,
ta ganbarako belar pillak danak miatu zittuen. Gizon baten billa zebiltzen. Oi[k]
tzien republikanok, eo gorrik, eo eztakit ze esate zien.

Zea, Ordizikoa, Joxe Pies eo esate zioena, karlistea, aren billa emen tzeiltzen.
Ta dana miatu due gure etxen.

Aittonazana, gurea, izate zien lixubea zabaltzeko alanbrek, eta ue arreglatzen
eo. Ta bakarren bat geittu men tzon, eta erderaz etzekiñ gue aittona onek, guk beze-
la batez. Ta bestea erdaldune. Ta pistolea, ta koño, pistolea politte daukela, ta gue
aittona onek; eta bea re gaztetan ibilitakoa dala pistolakin, da eskau iñ emen tzion,
ikusteko. Aittona oi kontatzen geo, ta aittezanak kriston bronkea bota zion. Oi iñ in
bear dola gizonak, e! Goardin daun gizonana junda!
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Ta ola geo, etorri die, ganbarea zeau ta galderan batzuk itten atariñ. Ta aittona
oi ata men tzan bi sardo botillekin, da, “un trago?” iñez. Ta ala ardoa ematen da
aittu, ta geo in tzon gue amazan orrek aittona etxen utzi, ta beakiñ gu jun giñen
meindekiñ soroa.

Geo, andik Iparrea jun, miatu men tzittuen ango baztarrak, oillateik-eta. Eta
beintzat billatu be etorri zien atzea bueltan.

Kantari

[P] Etxen aittuko giñen lenengo. Esan det ba len, Basarri ta Uztapide nola etortzen
tzien; aiñ imitazioa itten aitze giñen anaie Pedro ta biok, alkarri eantzuten.

Eta tabernan e biok kantatu gendun lenengo, nik amabi urte ta arek amar euko
zittun, deposittun. Tokatu giñen aitten jende ezaunekin, Pellon semek gu. Ta “ue
emen baleo berso batzuk kantako lizkek” eta “ok e unuzkeo asita igoal eongo’it-
tuk”. An aittu giñen.

Geo, bertsotan an aittu giñen, da urdun izaten tzan el primer biernes eo, zea,
konpesau ta komunioa artzeko. Don Grabielena ju[n] naiz konfesatzea, ta ala, nee
ustetan esan bearrekok esanda neon. Ta beiz e galdetu itte zon: “besteik?”, eta “ez”.
“Lengon deposittutan bersotan aittu men tziñen, ba?” “bai, aittu nitzen, baiño peka-
tu al da ba oi?” esa[n] nion. “Bai, oi txarra [de]zu” esan tzian; “oaiñ arte izan dien
bertsolari danak arlotek izan die, ta zu re ala izango zea or seitzen baldin bazu”. Ta
puskaten eo[n] nitzen kantatu be, apaizei esana aittu in bear tzaiola-ta. Arek sartu
ziñ zirie nei.

Amazana

[P]Santa Agedan asi giñenen, aurrenetio, gue amazanak bazekizkiñ eta ari ikasitakok.
Koplak bezela zien, baiño bere bizitzea kontatze gendun. 

Egoarritan ogeitalaugarrena, ta beste kanta bat e bagendun. Ue, Zeruko Argia eo
bazan orri bat, eta an etorri zien bersok, eta aik ikasi giñuzten.

Zeruko Argia, ordun, gue amazanak bazon, eztaki[t] nundik suskribittuta beze-
la eo. Orri txiki bat izate zan ordun. Illen beiñ eo atatzen tzala ustet.

Amak bazon irakurtzeko zaletasune. Zea, Aranzazuko rebistea, oaiñ e seitzen
do, ta orko, Peatzeta etortze zan ordun eta Peatzetakok partitzen tzuen baillara guz-
tiñ. Eta Peatzetako ojea esaten giñun.

Letzen gaiñea abildade dezentea zon, errez letzen tzon. Ue re eskolan asko ibi-
litakoa ez, baiño dotriñea erderaz e euskeraz bezela zekiñ, bea ikasten aittu be.
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Gukiñ gorrik ikuste zittun: “bueno, ze lezio eman dik?”. Eta asten tzan, beak esa-
ten tzon, esan da esan. “Aber, oaiñ pruebea ingo’iau ik nola esate’ken”. Da, asi ta
ezta antzik e arten, da “oixe dek, motel, buruaundie!”.

Iartzetako Elosegi

[P] Gure amazanak esate zon Iartzetan ba emen tzan, arek beak etzon ezautu, baiño aren
semea ezautu zon gure amak. Au oain dala berreun urte eo lenauko gizona izango
zan. Elosegitar oitakoa zan. Oi emen tzan artzaie, geienak ala izango zien garai
artan, da ue re ala men tzan. Da arek, emen ardikin pasatu bear tzonen, naiz udaiz-
kenen berakon naiz udaberrin gorakon, apaizek atatze men tzitzaion zirikatzea.
Urte baten, ba emen tzijon udaizkenen ardikin bera, ta: “Ea Ramun, aurten noa
abittu gea?” “Orioa; aurten an utzi bearkot nik nere ardiñ balioa”. Tipo ortan itzeit-
te men tzon.

Geo, udaberriñ ba men tzetorren  gora, ta berriz e an emen tzeren zai beste orik,
eta: “Bueno, zemuz pasatu’a ba negue?” “Jun tzienak urdiñek ta bizi dienak naba-
rrak; aurten nee ardik jolasen asi, ta eztittue botako adarrak”.

Geo, artzaiek eta baserritarrak apaizei beti zerbaitt eman bear, arkumea o. Ta
urte baten ez emen tzien ekarri, ta: “Ramun, aurten ze pasatu’a arkumekin?” “Aa
jaune, izan de[t] pa merkatarie”. “Merkatarie? zeiñ izan dezu ba?” “Mirue, eztakit
noiz ekarriko don dirue”.

Keizakiñ e bai. Ekartze men tzittuen, da urte artan ez, ta: “Ze pasatu’a aurten
keizakiñ?” da: “Aa jaune, erdik jan dittue zózok ta beste erdik auzok, ta ola gas-
ta’ie gue aurtengo keiza gozok”.

Besta at. Baijoa; Iparren emen tzon alaba ta aren semek o álabak bidea ata men
tzitzaion. Ta aiñ aittona, oaiñ aittona esaten diu, baiño guk aittaune esate giñun, ta:
“Noa zoatz aittaune?” “Mendia noa, ez izan banitz indianoa!”

Asko zittun arek ola. Ai emen tzien gaztiña biltzen, gaztiña biltzaillek. Emen,
gaztiña asko izaten tzan basón, ta batzuk jo ta bota, ta bestek bildu, ta ola. Ta billo-
ban batek esan men tzion: “Aittaune, onako Lazkau gaztiña au bota bar al deu?” ta
“ze Lazkau ta ze Beasaiñ, gue bason dauna bota eozeiñ”.

Urte baten, garie itteko beandu, azaroa pasata, ta jun da astizken baten azítako
garie ekartzea; Beasaingo Usurbetik ekarri bear men tzon. Ta jun da Ordizia, ta jen-
dea ai emen tzan marmarren, maixiatzen: “Oaiñ e Zaldibin nekazarin bat ba men
tzeo[k] pa garie itten asteko”, ta bea aitzen. “Nee muko lasakan bat izango’a ue;
oaindi, gaiñea, azie nun dan ezto jakingo”.
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Ta besta aten, urte artan izango zan, in do garie abendun, ta gari txarra. Ta itte
men tzon: “jun dan urten gue azaro abendun, geldi eon bagiñe obe gendun”.

Txerrie ekarri men tzon Ataundi, txerri politte, baiño iñ emen tzion amar ume.
Ta txerrik izaten do atzeko titin esne gutxigo, ta iñok ezto autza jun nai izaten. Eta
ai da; esnea eanazi die txerrikuma oiri, ta pixkat ola asentau zienen, kanta iñ emen
tzion txerriri: “Ataungo fruittue, ez ola oittue, famili aundie in dezu, ta galduko
zaittue”.

Besta aten, ordun maiztarrak izango zien geienak erriñ, da geo errentea
laborekin-da patze men tzioen. Da ortako, aministradorea ibiltze men tzan
etxeik etxe zenbat gari izan dan, eo... Ta geo, konformidade artan tanto port-
ziento bat kenduko zien nausik. Eta Unanitakoa men tzan, eta begiaundie esa-
ten tzien. Eta ai men tzan esaten: “Alako etxetan baittuk ainbeste anega gari”.
Ta aitzen men tzeon beste Iartzetako ori, ta: “Ire begin aiñeko alek baldin baie,
bai!”

Biandetxe

[P] Biandetxe ta Urreta Goenekoa auzoko baserritarra[k] tzien. Ta sobrare, Biandetxei
kasoik in gabe ardik pasatze men tzittun Urreta Goenek Biandetxen terrenotio. Ta,
basoti, ola baso mutturren baten. Eta kontuatu men tzan, eta eun baten pentsa do
geldittuazi bear dola gizon oi.

Jun da; jarri’a aizkora txikie eskun artuta. Baatorre Urreta Goena bee ardikin,
da esan emen tzion: “aspaldi earki abill, baiño gaur ez aiz emendi pasako”; “Bai
zukatio”. Ataka txiki bat emen tzan, ta asi men tzan pasatzen, da ezin pasau. Alako
aten beotu’a Urreta Goen oi, ta eldu’io burrukan Biandetxei. Ta bota men tzon
azpia. Lepotik elduta men tzeuken, ta esan men tzion: “Gazta, oi baiño geio ezpak
estutzen, gatzure geittuko zaiok!”

Beste bat, Mamuneko Martin zana. Eun baten azaldu’a jesukriston bujanda-
kiñ, dana bilduta. Ikusi men tzon, gizona berez fuertea zana, baiño zerbaitt
nobedadea bazeukela iruittu men tzitzaion Biandetxeri, ta esan emen tzion:
“Zer dezu, Martiñ?” “Zer dean, gizona? Dios, izugarrizko zanbroa arrapatu’et.
Au da katarroa arrapatu deana, au!”. Esan emen tzion: “Baukezu pixkateako,
ola kaso itten baiozu, eztauke olako tokie billatuik orrek; orrek eztizu aldein-
go!”

Geo, irikiñ e zan, Mamuneko ori, itzai oso ona. Ta izketan ixildu re etzan itten.
Esan men tzion eun baten Biandetxek: “Martiñ, iri parea bikaiñe daukezu, baiño
zuk esandako dana itten baukea naiko lana”.



Muñotako Patxi

[P] Arek, beiñ, Lazkau Txikiri esan tziona. Ai zien bean bizimoduko kontukiñ. Lazkau
Txikik etxea eosi zon, Guutzeta. Ta Patxik urduako, eztakit saldu eo saltzeko zer
tzebillen bee basarrie. Ta esan dio Lazkau Txikik: “Gu or ai gaittuk, basarrie eosi
ta ue paatzen. Ta zuek erentziko basarrie, ta jaten, ia janda gaiñea” Lazkau Txikik
Patxiri; ta “motel, eon ai ixilik, nik eztiat Muñota jateko dentaduraik izan-da”.

Besta aten, au Eibarren men tzan. Jun die eun pasa emengo, Zaldibiko, koadrilla
bat. Eta Eibarren, geittu die restauranten baten eo bazkaltzen. Oillaskoa, garai artan,
arten konpuestoik-eta etzan, arten basarriko oillaskoa izaten tzan. Ekarri dioe, oillas-
koa gaiñea urdun tzan plato printzipala, ta asi die jaten, da dana ezurretati libratzen
dala, pasauta. Ta Patxik esan do: “Au etzeok jateik!” Tejoa re ba men tzeuken.
Neska an emen tzebillen, kamarera, ta: “Zu, neskatxa, etoz onea”. “Zer dezue?”, ta:
“Oillasko au eaman emendio. Onek bizi[k] paiño denboa geio damaki ilda”.

Ai emen tzien besta aten: “ude, ude ean bear dik gizónak; ude ona dek”. Ta
Patxik: “putze, ude ona izango’ek, tomate potea re erdoittu itteik-eta”.
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Grabaketa: 2001eko abenduaren 27an, Txamarretxen. (90 min.)

Baserriko lana

[A] Ganadue asko: esne-beiek,... Ta etortze giñen urdun,... Sukia kamionakiñ etortzen
tzan; ta guk astokiñ jexte giñuzten onea, Arreseneko aurrea. Ta orrek eamate zit-
tun, Donostiko ospitalea esnea o... Baiño, askotan gu txikik, eta bi laun igoal jexte
giñen, sei-zazpi urtekiñ, asto-sestotan jarri marmittek eta. Geo, Mendizalko ortan
ibiltze giñen, buztindie esaten giñun; izugarrizko lokatzea formatzen tzan. Ástok
sartu an, eziñ atera, amaika aldiz! Mendizalko Josetxon-da amazana, ta amazanan
ama, launtzen; amaika aldiz bai!
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Anttoni IZTUETA JAUREGI
- 1931ko abuztuaren 3an jaioa, Biosolan26. 
- Aita Albitsu Behekoa (Lazkao Mendi). Ama Biosolakoa.
- Eskolan gutxi ibilia.
- 11 urterekin umezain Altzako baserri batera. Gero, Lizarra baserrira, neskame.

Senperen (Beasainen) ere dontzella eta gero sukaldari.
- Hilario Nazabalekin (Zelarkoa; Urtsu erreka) ezkondu. Txamarretxen bizi

dira.
- Etxekoandrea eta baserritarra.

26 Bidasola



(...)

Eun baten jun giñen aitte ta biok unioa, garoa ekartzea. Oaiñ Goardaetxea dau
or, refujioa; andik goragon, lenauko Goardaetxea erretakoa o, an goien. Andik
ekartze gendun. Ue juten tzan goizen, iruek aldea aterata beiekin-da, eta prepatze
zizun an jornarea. Ni jute nitzen gerogo, beiek jetzi ta inda; eta geo, deposittutati
bera, lau urdun, gurdii eusten. Ta ordun, gu bezela asko, e: dozenerdi at itzai igoal
juntatze giñen or ola, garoa jexten. Garoa ekartzea oi, e; ez belarra re, e; ázpik itte-
ko oi.

Eta oi zenbatero itten tzenduen?

[A] Urtero ekarri bar izaten tzan. Urdun toka zitzatan anaie Afrikan soldadu zeolako.

Oi ze izaten da, Santa Fe ingurun?

[A] Ez; aurreti. Setiembre...

Geo, eukitze giñuzten deposittuti gora, kamiñoik-eta etzan oain bezela, goien
larren ibiltze giñuzten beiek. Ta an bordea zan, eta larren ibili... Goizen jute giñen,
eta amabik ingurun sartu, ta etxea. Ta bazkaldu, ta geo saioa iñ artajorran-eo, eta
beize artu marmitte, ta beize autza. Aik beize ibili kanpoa aterata larren...
Marmitte, ezkendun esne asko ekarriko bizkarren; baiño, aik jetzi, bizkarren artu
marmitte, ta etxea.

Otorduak. Mondejuak.

Mondeju itten nun ikasi zendun?

[A] Amak; amai ikasita. Urdun asko itten tzan gaiñea; iltzen tzien txérrik askotan, ta
ardie re bai. Ta mondeju zurik gerotxo, e; mondeju beltzak.

Emen Zaldibiñ e beltza al tzan?

[A] Bai, bai, beltza, beltza. Gerotxo asi zan zurie.

Ta nun asi zan, Zaldibiñ, o Gaintzen, o...?

[A] Zaldibiñ esaten due; eztakit...

(...)

Ze jaten tzenduen normalen?

[A] Enee! baarrunea. Geo, iltzen tzanen, txerrie; ta urte guztiko jakie ue. Puxkatea
jarri, eta fuente bateti gaiñea jan, e. Geo ia kanbiatu zien, baiño fuente bateti
danok. Fuente, onoko, kaskatzen dien oitakok izaten tzien. 
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Taloa re bai?

[A] Bai. Talotesnea, bai. Talo garaiñ bai; urte guztiñ etzan taloa jaten, e; baiño bai,
asko. Geo, gaztiña garaien, gaztiñea asko. Gaiñetikon... batxuri-xopea; ta geo, ogie
zan garaien, ta gu ola gaztetxok giñenen-da, aie itten tziun. Aie iriñekiñ in, da
esnekiñ. Eta gaiñea itten tzan zaie ta guzti; errotati eamaten tzan zaie ta guzti. Ta
geo, ogie re itte gendun; baiño ordun, baia esaten giñun, pasatu eta txurigo izate-
atio. Baiño aie oso ona jartzen tzan, zaie ta guzti inda; aie esate giñun, ola, papi-
llea bezela jate gendun...

Gaiñetikon, jan oso gutxi kanbiatzen tzan. Geo, fruta asko izaten tzan.

Ta ze fruta izaten tzan?

[A] Sagarra, arana, udara... Geo besta at, melokotoi-melokotoia ez paiño, muxurkea
esaten giñun; asko izaten tzan. Geo intxaurrek e bai, intxaurre asko; ta mizperoa.

Arropa garbiketak

[A] Lixubea itteko, ola barriñoi aundi bat izaten tzan, eta illabeten beiñ itten tzan. Oi
zurik eta ola; “A! an lixubea in due!” illaran, ezaun izaten tzan, kanpon jarrita
mainderak-eta.

Barriñoi aundi artan dana jabondu, eta ue ladrillun gaiñen jartzen tzan; bi ladri-
llu, eta geo aurren barriñoia jartzen zitzaion. Zulok eukitzen tzittun, ta andi, goiti
botatzen tzan ude. Eta ude botatzen tzizaion, geo trapu bat jartzen tzizaion ola sare
xamarra goien, surtako autsekiñ eosita ude. Surtako autsekiñ irakiñ ue, eta...
lejiaik-eta etzan lenau usatzen, e! surtako autsekiñ. Ta arrek zuittu! ta usaie re...

Esan leike zikindu in bear dola.

[A] Ez, baiño auts ue geatzen tzan gaiñeko zapi artan dana. Zinkazko barriñoia izaten
tzan; tiñea esaten giñun. Eta geo, (arropa) ue astintzea jute giñen erreka. Ta erre-
ka jute giñen, aston artu arropak, eta bide askon, Oleiko errekea zeon arta. Ta an
astindu ur-korrientetan, katiuskakiñ sartu belauneaiño, eta... ur-korrientetan. Emen
toki askotan tzan ola, arrik-eta errekan jarrita.

Ta geo, plantxea zerkiñ itten tzenduen?

[A] Izaten tzan, ola tapea jaso, ta tximiñie bezela zona. Jarri zea, ikatza... brasea iñ sur-
tan, jarri an brasea, ta burnizko kakoa izaten tzon, plantxea eustekoa. Ta askotan
itzali igoal, da aize eman, da autsekiñ igoal bete arropea, ta...
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Grabaketa: (1.a) 1998ko abuztuaren 4an, Arrun.
(2.a) 1998ko udazkenean, Arrun. (3 ordu eta laurden)

Arru baserriaz

Arrun jaiotakoa al tzea?

[E] Bai. Au zan Arrue. Aurrenekoa zalako dala esaten da. Geo, Kanpaiñ esaten due
lenaukoa izango zala, etzala, bazala, ta ixtorik-eta ibili die; apaizek-eta iñun die-
nak etorrita. Ta au... Bueno, nei oaiñ eun urteko kontue atzokoa balitz bezela da.
Urtek badie e, baiño. Au zan, emen ikusten danez, lau bizitzako etxea. Emen. Au
ez e. Au dau inda oaintxe irureun bat urte eo ola, au, iru bizitza. Ordun, garai artan,
emen bizi men tzan bizkonde eo, eta arek eukitze men tzon kapillaue. Eta eukitze
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Esteban
MENDIZABAL
ETXEBERRIA
- 1909an jaioa, Arrun27 eta

2003ko urtarrilaren 9an
hila.

- Lehenengo emaztea,
Azpeitikoa; bigarrena,
Abaltzisketakoa.

- Aita Arrukoa. Ama
Gaintzakoa.

- Eskolan gutxi ibilia.
- Fabrikara joan gabea;

baserritarra.

27 Arrue



men tzuen zaldi politt batzuk, eta bik eizea juten tzien eskupetakin. Aittu’zu? 

Eta emen oso labrantza gutxi; ze labrantza izango zan garai aitan? Garai aitan
otsoa dezente, nere aittek esaten tzon zeola; ta azarie ta orik e asko, erbie ikeraga-
rri, eperra re bai, ta orik.

Emengo maiztárrak eztakit ze errenta izango zon garai aitakok, baiño iganden
ematen tzuen meza; eunero etzuen emango, iganden. Sukalde ontan, pare ontan,
men tzan meza ta Zaldibiñ elizan an dau Arruko aldarea. Zuek etzenduen aittuko,
igoal? Eta ordun, meza eman ta eizen ibiltzen tzien; rekreoa ingo zuen. 

Ta geo men tzien, ikusten danez, lau bizitza. Ta lau bizitza orik bi sukalde zit-
tuen, ta tximinik ez. Pentsatu ze ke izango zan, e! Eta tximinik etzan ortatik, arri
bat, esplikatzen tzon gue aitte zanak, arri bat, zutik jarri, koska bat atera... Zertako
zan bakizue koska oi? Taloa erretzeko burnie or sartzeko. Ta ola, bi bizitzak alka-
rrekin. Ta azkenen pentsatu due, emengoa ta orkoa sukalde baten bizi men tzien,
eta “onea eztek bestela arregloik etorriko”, eta “biok aizpak billa beaizkiau”. Ta
Azpikotxen, barrenen, beeko zean dau, erdi eroiñ daula ustet. Andi ekarri’ttue bi
aizpak onea, ta ak sue iñ, batek alde bateti ta bestek besteti, ta bi aizpak sukalde
baten bizi zien. 

Ta beste bizitzan beste bi biziko zien. Ta geo, etxea erre zanen, Balearraingoa
emen tzan bat eta Balearraingo orrek esan emen tzon terreno txiki[k] tarela lau
portzio itteko. Oaindio beko soro oiri  Baliarrain sorok esaten tzaie, arek ibiltzen
tzittulako garai artan. Eta ue urdun jun tzan, eta iru bizitza.

Iru bizitzak itteko, bakizue zenbat denboran eon tzien etxea in gabe? Ogei urte.
Ta nee familie bakizue nun eon emen tzan? Or atzekalden, Izar Goikoa ikuste’zue
nun daun, etxe zar ue? Arek e eukiko’ittu zazpireun urte baiño geio, segurasko.
Orik eta Olatako etxe orik eta oi danak kruzauta ta zirikiñ inda dare. Ba, ortxe eon
men tzien. Ta gero ezkondu in bear da etxe au in tzuen.

Lihoa

[E] Zuek aittuko zenduen arropa nola itte zan. Aríkiñ. Baiño arie zekiñ itte zan?
Liñokin. Liñoa belarra da, ta puntan berde txiki-txiki bat do. Etzan bela galdu ue
re. Belarditan azie zabaldu zon-da. Etorriko zan berroi urten, eo geion igoal, naas-
tun. Ezto zaiñ aundie, baiño jaulki itten tzan ta belaxe zabaldu.

Gue etxen bi zulo tzien, errekan ondo-ondon. Liña putzuk esaten tzitzaien, ta
liño ori beratzen tzan putzun. Ta gero, azkeneko aldiz, gerran, Ueskan ikusi non
gizon bat. Liñoa trenkatzen ai zan. Trenka ori zea da, trak-trak-trak, ta azala kent-
zen dio liñoi. Ikusi nun ta ju[n] nitzen ondoa. Ta trenka ori itten tzuen, ardatzen
itten tzuen ari ori. Gero ardillekin txaatillea esango’zue zuek, eo nola esate’zue?
Ardillea itten tzan arekiñ. Baiño beste ori ez; ori trenkekin, luxe-luxe bat izaten
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tzan. Batzuk txistukiñ, ta bestek katillun jarrita beatzak bustita. Triii... Arie ola. Ari
orrekiñ, bildu itten tzuen.



Ta eulea Ataungo San Martiñen tzeon bat, ta Abaltziketan e bazan beste eulea.
Eule[k] tie orik, telea itten tzuenak. Ari orrekin itten tzuen telea. Ta orrekin itten
tzuen emakumentzat kamixoia ta gizonezkontzat alkondarea. Ta atzeti artu ta
aurreti artu, ta gizónak izaten tzon prakamantala. Prakamantal oi zan, emen aurren
lotzen tzana, ta atariko atea zabalik! Ta emakumek, berriz,  belauneaiñokoa zon, ta
ue doblatuta. Estakea bezela. Ta arkakuxok paseatu nai bazuen, dana libre!

Arreoa

[E] Akordatze naiz, gu muti-koxkorrak, eta gure gurasok: “exkonberrik datozela,
exkonberrik!”. Da exkonberri orik etortzen tzien garai aitan. Gurdiñ eamaten tzuen
arreoa, ta arreoa zer tzan: datorren andre gazte arek zemaizkin gauzak. Ta beidatu
esaera oni: “arramarioa, oia, ta kutxe, nee alaban dotea eztek utse”.

Ta gero, gurdiñ aurren, írik ugaza... Ba al dakizu ugaza zer dan? Ugaza da,
uztarriñ gaiñen olako egur bat okerra jartzen tzaio, eta larrue arek altxatu itte’o. Ta
gero, erdi-erdiñ ari, alanbre batekin lotu, eta ardilarrue garbi-garbi in, da txuri-
txuri iñ, ta soka beltza. Ta ak írin burutan lotu, ta lepon kanpanillea larru batekin.
Ta kopetakoa gorrie.

Kostunbrea zan ordun, bat bakarrik eongo zan urdun gue etxen bandejea. Ue
festatan etatzen tzana, txapazkoa. Gogon dauket oaindi ze koloretako lorakin-da.
Ta an artu basok eta ardoa ta zeak, eta ari ematea. Ta aittezanak esango zien:
“ezkonberrik al dittuk? A, ba urte askotan!”. Aurrena ezkonberriri ardoa eman, ta
geo itzaiei. Ze zeremoni[k] tzeren ordun, e! Gurdik, gaiñea, zurezko ardatza iza-
ten tzon. Eta otsa atatzeko obena zer da? Astigarra. Astigarra oso fiñe [d]a. Ta are-
kin otsa atatzen tzuen. Eta ue joz juten tzien. Ba ezkontzako berrik ola zien.
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Jexus
MENDIZABAL AMUNDARAIN,
“kaxkagorri”
- Kapaindegin28 jaioa, 1926ko abuz-

tuaren 10ean.

- Aita Beasaingoa. Ama Lazkao-
etxekoa.

- Eskolara oso gutxi joana.

- Artzaintzan ume-umetatik: men-
dian apiriletik azaro erdialdera, eta
gero, Beasainen eta Olaberrian.

Maria
MENDIZABAL AMUNDARAIN
- 1922ko irailaren 21ean jaioa,

Kapaindegin. 2002ko azaroaren
25ean hila.

28 Kapagindegi (Iztueta)



Grabaketa: 2002ko urtarrilaren 4an, Aztia Berrin. (90 min.)
Arrebak, Maria Mendizabalek, parte hartzen du zenbait unetan.

Eguneroko bizimodua

[J] Garai artan Zaldibia etortze giñen mezeta. Da, goizen goiz jeikiakatio luzau itten
tzan; ta meza arrapatuko baldin bazan, utzi gaztak e, plantea eman, ta bota gatzu-
reta, ta korrika goiti bera, mezeta. Ta geo bazkaldu ta berriz e, atzea gora.

[M] Alforjatan artu ogin bat eo, ta...

[J] Mantenue artu, ta geo an, jute giñen garaiñ, beotu gatzurea airi azala pixkat itteko,
eskutan eman txukundu bat, ta geo gaiñeti gatzurea bota, bero, azala pixkat itteko.

Jaietako gazta etzan ordun orren ona izango?

[J] Ona izaten tzan, baiño zakarragoa. Azala, zakarragoa. Ari segi in bear tzaio bukau
arte. Geo, gazta jarri oolen, beiz e txerrik, oillok, aatakoa in, da berriz e garaie iza-
ten tzan. Emendi bazkalduta jun ezkeo, bakizu. Ta beiz e gatzarie jarri berotzen,
illuntzeako, asune bittu, ta arditta. Ardik bittu, sartu, airi gatzarie eman, ta ardik
bialdu beiz e larrea, ta... Gero, ba, txerrik sartze giñuzten barrua, ta ya erretiroa
artze gendun. Geo, gaztak itten. Goizen, berriz e bee garaien...

Ze ordutan jeitzen tziñeten?

[J] Eunsentiñ, artzaie eunsentiñ, gazta itten ai dan garaien beintzat. Eunsentin jeikit-
ze giñen beiz e. Ardik, baldin bazan egoaldi tenplosoa, bertan eoten tzien, baiño
egoi aizea etorri ezkeo gora juten tzien, oso urrutia, ta ak ekartzea jun bear. Geo,
ardik jetzi berriz e goiti ekarritta, ta beiz e len bezela: esnea pasau, gatzarie eman,
ardik bialdu larrea, gaztak iñ, ta ordun gosarie. Beandu, oso beandu garai artan;
amaikak... Geo babak e ala izaten tzien, lauek-bostak aldea babak jan, da...

[M] Udik e ez gaiñea!

[J] Oi beintzat, oi izaten tzan kastigu ikearrie. Alde earra badau orduti onutza.

Ilargia

Ta illargiri-ta beidatze al diezu?

[J] Asko esanai do orrek; nik neonek beintzat fede pixkat badiot orri. Egurre, pago-
egurre, sue itteko, ilberrin bota bear do. Ta arkuma jaiotzen e, aarie [XXX] badau
aldea. Or badau zerbaitt.
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Batzan, noiz sartu al da inportantea?

[J] Bai, geo azie noiz itten dan e eongo’a; nik ustet or e eongo’ala, e. Nik neonek azie
porrue ittet, porru azie, ta nik oi ilberan ittet. Ta eta re ilberan, da sartu re al baet bai. 

Ta landarea ilberan?

[J] Bai, alde ikearrie dau. Alea goien eman bear dona ilberrin sartu bear do: azea,
babea... Ta beran eman bear donak, batzuri ta tipola ta oi[k] tanak ilberan. Ni ala
aitze naiz.

Soldaduska

Soldauskan nun izan tziñen?

[J] Logroñon, bi urte i[n] nittun. Euskaldunek koadrilla ikeragarrie giñen, baiño an
gosea zeon gu jun giñen garaiñ; gosea latza, e!

[M] Kartan “mandame dinero, aki ai ambre”, oixe ikasi zuen-da...

[J] Gue aurreti, bazeren, iru kinta eo bazeren, gerra bukaera gero ortan, gu giñen an
rekluta gixaixo earrak... Gosea, nik an aiñe gose eztet iñun ezautu. Gue txiki den-
boan e etzan fantasi aundik, baiño gosea an ezautu nun nik latza.

Ta bialtze al tzizuen etxeti diruik?

[J] Bai, bai, beti. Dirue, ta jana re bai pixkat askotan, da gaztaia o zerbaitt.

Ta gerra garaiko kontuk-eta?

[J] Ni akordatze naiz nola naparrak pasatu zien gue txabolatik bera; eundoko saille
goiti bera, Zaldibi aldea.
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Grabaketa: 2000ko irailaren 26an, Erreronean. (60 min.)
2000ko azaroaren 25ean, kultur etxean (beste hiru lagunekin). (30 min.)

Eskola

[P] Ama zortzi urtekiñ il zitzatan, Zubitan bizi giñela, eta andi asi giñen eskola. Ama
iltzeako re asita neon eun batzutan, etzan oaiñ bezela-ta; batzutan bai ta bestetan
ez, ola ibiltze giñen. Ta andi etortze nitzen eskola, nee aizpakiñ.

Eta urruti xamar nola zeon, emen osaba genduken, emen Joxepanea daun ortan,
Juan Krutzene esaten tzien, aitten anaie, eta or bazkaltze gendun. Eta gero illunt-
zen etxea.
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Pepita
MENDIZABAL AIESTARAN
- 1916ko martxoaren 25ean jaioa,

Zubitan29 (errota). Gero Juan
Manuelenean (kalean) bizi.
Ezkondu Erreronera30 (kalera). 

- Aita Mamunekoa31 (Urreta
kalea). Ama Zubitakoa.

- Eskolan, Zaldibian eta Ordizian.
Gero, Donostian ahizpa monja-
rekin.

- Etxekoandrea.

29 Zubieta (Uarka Zabaleta)
30 Ermentari
31 Maria Muruaenea



Egoaldi txarra baldin bazan, alpargatak ez bustitzeati, alpargatak eantzi, ta
oiñez.

Eskolan beti gogo txarreti. Seimenakiñ etzan artzen. Eta iruroi ume, askotan,
maixtra batekin bakarrik, eta entendittu re etziun itten. Eskola aundi[k] baiñ geittu
nitzen ni. Trixte ibili nitzen ni eskolako garaiñ.

Gerra

[P] Garai gorrak izan tzien ak. Oporretako garaiñ toka nitze ni, etxen, emen. Arten
gerra zer tzan ezkiñikiun guk, baiño eakutsi ziun ordun.

Emen etzan tiroteoik-eta izan; Ordiziaiño bakarrik. Gu beti izan gea, aittengan-
dik asita nazionalistak, peneubekok (PNVkoak); ordun nazionalistak esate giñun,
eta beti ortakok izan gea. Eta oso kastigatuk izan giñen gerra denboan. Gue aittek
lekturako afizio aundie zon eta liburu on asko zeuzken, eta liburuk dana[k] kendu
zien, eta amenazuk inda gaiñea. Laben erretzen aittu giñen, ta geo ze pena! Baiño
alakoxe larrie genduken.

Aitzenen kartzela eaman tzittuen gue aitte ta anaie, ta morroia re bai. Aizpa[k]
bakarrik geittu giñen etxen, ta ogie nola-ala itte gendun. Zine Etxezarretan eon
tzien; amabost eun in tzittuen. Euskaltzale[k] izateati bakarrik. 

Amenazukiñ da burlaka ibili giñuzten erriñ jendek. Ordun érrik, gerran zeiltze-
la, artzen tzittuen, eta enemigok jendea kanpoa ataazitten tzuen manifestapena itte-
ko. Gue aittezana ze gogo txarreti jun tzan! Olaxe, larritasun baten bizi izan giñen
urte oitan. 

Gosea re bai, ala?

[P] Ordun e bai, baiño ondoenen aundigoa izan tzan oaindik. Ogi faltea, ta gauza asko.
Jantzik e bai. Bazien emen zakukiñ jantzita ibiltzen tzienak; zakuk tintatu, ta...

Baserritarrak e, beintzat, oso... Zuen, baserriñ jeneroa entreatu in bearra. Eta
erriko personak nor izan balie, asko salbako zien, baiño aik izan tzien jendea salat-
zen tzuenak.

Denda

[P] Nola iru aizpa giñen, euste giñun; naiko eutsi giñun dendei. Eta gero martxea re
pixkat artuta gendun, pentsuk ta olakoa re saltze gendun. Eta esnea re biltze gen-
dun, baserriko esnea; ta gue aittek bialtzen tzon Alegria. An tzeon mantekille eo
itten zan fabrikea, eta autza bialtzen tzon, da martxe aundie euki gendun. 
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Iriñe ekarri itten tzuen, baiño nolakoa! aizkenen arton koloreko iriñe etortze
zan. Ogie re ezin bildu, pillo-pillo inda, al dan bezela laben sartu. Ta ue etzan ona
izaten.

Ta estraperloa geo izaten tzan. Nee anaie ibiltzen tzan estraperloko gauzakiñ.
Iriñe, ta beste gauza geio re bai, Napar aldeti ekartzen tzittun; ganaduntzat bear
tzan pentsue ta iriñe. Ta ardoa ta olioa re bai, batzutan.

Umetako jolasak, ipuinak, kantak

[P] Zubialdekok giñuzten launek, eta oso laune[k] kiñen. Oaintxe re gue neska txikik
esate’it: “ameketan ibili bear deu, amona”. Gu re, beti bat ama, ta bestek muñekak
itte giñuzten, trapuzkok-eta. Ordun etzan eositako muñekaik. Bat iza[n] non,
Donostiko gue amazanan izebak, urten beiñ eo bixitatzea etortzen tzien eta, muñe-
ka eder bat ekarri ziñ nei. Urduntxe neon ni, olako muñekea nere eskutan! Olako
muñeka zalea nitzen! Eta ue ikusi nunen pozik. Eta armarion gorde non; geo
Zubialdeko Iñaxi, laun oi, jun tzitzatan ta arri eakusteko ju[n] nitzen, ta bera ekart-
zekon eroi ta ausi in tzitzatan. Porzelanazko oitakoa zan. Ta uexe zan near ittea;
pena ue zan! Ta geo, ue aztuaz itteko ekarri zien..., baiño etzan ue bezelakoa.

Geo, beste bat Zubitan itte gendun. Zubitan erreka ttiki bat gendun, eta udan
beintzat an ibiltze giñen: garbiketakok itten. Ta lixubea izaten tzan urdun, tiña bate-
kin itten tzan ude eositakokin-da, ta ue imitatzen.

Ta gee moduko jolasak; gustoa ibiltze giñen. Pelotan tzala, ta kolunpion tzala,
ta... Urdun e kolunpioa bazan. Gue aittezanak jartzen tziun; bi arbola intxaur baze-
ren, da aan tarten jarri zakue eseitzeko, ta antxe aitze giñen.

Ta ipuie daket gogon, bueno ipuie...; akordatze naiz ni. Nik amazana ilda non;
eta or Ursubin tzan neska bat, oso neska maja, ospitaleti ekarritakoa. Eta nee aiz-
pak gazte[k] tziela, koadrillan aittu nien: “Ursubiko Inesei aitte azaltze men
tzaion”. Ta guk artze gendun, ordun, aitte il da gero animak azaltze men tziela;
baiño ikusten danez ue zan aitte natuala. Eta basoa juten tzanen-da, oillateie zeu-
kela bason, ta autza juten tzanen azaldu itten tzitzaiola. Eta nik oixe, “nei ama ez
ote zat azalduko?”. Pentsa zazu.

Ta kantak eta ola etzat akordatzen. Bakizu noiz kantatze’ittuan? Gauen, askotan
esnaialdik itte’ittut, eta kantak orduntxe gogoa etortzen tzat. Kanta asko nezkiñ; nik
kantatzeko afizio aundie izan det gaiñea. Aittezanak, umei loarazteko, gerrateko
kantak kantatzen tziun.



Sokan e asko ibiltze giñen. Kantak erderaz zien, euskerazko gutxi. Kotxerito
lere, ta “karta del rei a benido, para Maria Dolores, Dolores...” eta olakok.

Ta baita puxtarriñ e. Oi izaten tzan txekorran punta bat, ankakoa ustet izaten
dala. Eta puxtarriñ ibiltze giñen. “Bat anbere, bi anbere...”, oi euskeraz itte gendun.
Laukok izaten tzien, ta zortzikok e bai, apustuk. Eta zien bere, kulo, karne... iru
alde izaten tzittun, eta txandan zeiñ aldeta, “Bat anbere, bi anbere, baten kulo, bes-
ten kulo...”. Oi erderazkoa izango’a! (Algarak) “Batan karne...” Oso jolas politte
zan eseita ibiltzeko.
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Grabaketa: 2000ko uztailaren 12an, Bide Arte etxean. (30 min.)
Alabak, Maribi Garmendiak, parte hartzen du zenbait momentutan.

Tratua. Feria.

[F] Aizpa traton, eta ni re, berriz, traton asi nitzen. Gure tratoa izate zan... Gu oso
menosak giñen garai artan; ez pixuik, ez ezer. Gazta batzuk eoste giñuzten...
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Frantziska MENDIZABAL JAUREGI
- Biurrinean jaioa 1921ean (gaur Bide Arten bizi; alarguna).

- Aita Aldaukoa32 (Elbarrena auzoa). Ama Biurrinekoa. (Txamarretxe).

- Neskame ibilia: 12 urterekin Zumarragan; Alegin bikarioetxean; Tolosan;
Etxabenean.

- Ferian gazta saltzen: Ordizian eta Tolosan. Hernanira eta Beasainera ere joan
izan da, gutxixeago.

- Etxekoandrea eta rekadera.

32 Aldaburu
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Ta gaztak  mendiñ eosten al tziñuzten?

[F] Ez, ez; feritan eosi, eta feriñ saldu.

Ze perita juten tziñeten?

[F] Ordizia, eta Tolosa jeneral. Jute giñen Ernania re bai; Beasiña re bai.

[M] Ta nola jute ziñeten, ama?

[F] Ba, kartero zanakiñ e bai, trena artuz. Juanje o re izan tzan emen, autubusekiñ;
arrekiñ e bai, Tolosaiño jute giñen. 

(...)

Pixuik e ezkendun; pixue eosteko re diru aundik e ez, ta... Manuelak pixatze
ziun. Ta geo, arren aizpa re izan tzan, pixukin da trato abarren. Da arrek e bai,
pixatze ziun, da olaxe izan giñen. Geo urruna, berriz, pixuk izan giñuzten balant-
zako orik; Ataungo atek eman tziun.

[M] Eta diru orrekiñ, ama, gorabera aundik etzenduela itten...

[F] Ez; diru arrekiñ, bazkaldu be zeon etorri bearra, etzeon bazkaltzeko zeaik eta.
Kafesne bat artze gendun; botilla aundiñ emate ziun, eta ala etortze giñen. Naiz
zeorri jan be etorri, etxea zerbaitt ekarri.



Grabaketa: 2001eko uztailaren 13an, goiko soziedadean. (40 min.)

Pasadizo bat

Naparroa, ta mendiz San Fermiñeta, jendea jute men tzan ba?
[H] Baita gu re. Azkaraten, San Fermiñetan itten die festak. Erri ttiki ba[t] ta, eztakit

allau zeaten. Sermoia itten tzon kurpillen gaiñen jarrita praille batek, eta geo andi
aurrea ba... Gu jun giñen, ba, lana in, da beiñ eo bitan izan giñen..
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Hilario NAZABAL AMUNDARAIN
- 1918an jaioa, Zelarren33. Ezkondu eta Txamarretxera etorri bizitzera.

- Aita Zelarkoa. Ama Lazkaoetxen jaioa (mugan egon arren, Lazkao udalerri-
koa da).

- Eskolan 8-9 urte arte ibilia.

- Fabrika Haundian (Beasainen) lana.

33 Zelai Eder
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Illuntzen Larraizti abittu, ta korrika illuntzeako autza, larri-larri; bideik e
ezkiñikiun, oaiñ aiñe sasoia gendun-da. An ibili giñen; dantza saio bat in gendun,
da beste danak alde in tzuen neska launtzea, ta ni geittu nitzen, an eandako zerbe-
zak patzeko-ta. Ganbaran eo lo in gendun. Otela bazan, e, fondea; oaiñ e an daula
ustet, gaiñea. Zea, trinketekin-da, oaiñ dala irurogeita... urte bazan or.

Ta gaiñea, esango’izut geigo re. Pelotan gabiltzen gu, Otamendi zana, ta bueno,
danak “zana[k]” tie: Arruarrengo Patxi Aistranguenen il tzana, Azpietxeko
Olalden il tzana... ia danak; neoni bakarrik geitze naiz. Ta pelotan bagebiltzen, da
ni akordata neon, kalbotzen asita neon; gaztea, oita-bost oita sei, eztakit. Ta an
neska sail ba[t] tzeren barandan, beida, mantal txurikin serbitzeko-ta, eta: “mira
ese txiko, tan joben i se esta kedando kalbo”; aittu nu[n] nik, ta ala jun tzien.

Zelear

Soldauska jun arte, Zelarren eon al tziñen?
[H] Bai, an lana sobran izaten tzan beti.

Aitte al tzenduen bertakoa?

[H] Bai, oaiñ apaiz batek eta’ittu guk ezkiñikiun gauza asko, istori asko. Urtsukortako
illoba, eo, bi anai die.

Orrek ekarri’ttunez, sobrare, emendi urdun juten tzan Somorrostroa. Oi izaten
tzan: Amerika aldeiñ eo, bestela minata Somorrostroa. Ta Berruelo, eo Burgosen,
eo eztakit Leonen nun daun erri oi, orrea jun emen tzien iru anaiek.

Esaten do ixtori ortan, esto, tifusekin ill emen tzala; baiño eozein muz, jokun
ai ziela kutxilloz il tzuela. Ta onek papel bat bialdu’it ia ango zeak, oixpok, zerti-
fikauta, ba, Pedro Nazabal Garmendia nola il tzuen kutxilloz. Da kintako entierroa
in tziela, etzan izango lujosoa. Zeiñ apaizek enterrau zon, da oain dala mil otxo-
zientoz... orko kontu[k] tie oik, mil otxozientos aurrekok, oita bat urtekiñ.

Ta beste bi anai eon omen tzien arrautza preskok-eta janez, etxea etortzeko
itxuratzen, illabeten. Etzien earrak eongo!

Oaintxe ata’ittu istorik. Gauzak nola dien.



Grabaketa: (1.a) 1999ko urrian, Urtsu Txikin. 
(2.a) 2000ko urriaren 22an, Urtsu Txikin. (6 ordu eta erdi)
(3.a) 2001eko martxoaren 10ean, Urtsu Txikin.

Erremedioak, belarrak...

[M] Nere amazanak laroeta beatzi-amar urte in tzittun, sekula tentsioik etzon artu,
analisis bat sekula etzitzaion iñ. Belaune zon geatuta, bestela sanoa zan; urte ak
jotzeko ala bear. Eta zon, nik e aman martxa igoal-igoala damakit, estamau
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Mikaela NAZABAL ARAMENDI
- 1915eko maiatzaren 9an jaioa, Agarre Urretan34. Urtsu Txikira (Urtsu Erreka

auzoa) ezkondu; bertan bizi da.

- Aita Beasaingoa. Ama Agarre Urretakoa.

- Eskolan denbora gutxian ibilia.

- Ordizian dendari 3 urtez, asteazkenetan soilik.

- Baserritarra.

34 Agerre Urreta



sekoa; orrekiñ ikeragarri sufritzen tzon. Ta zan, ola esnezko postrek, arroz kon
letxe, ta natille, ta mamie, ta bueno, jan da asetze etzan oitakoa. Ta orrek [XXX]
itten tzion. Aittezanak e esaten tzion: “Jakiñ ze itte’izun, da ala re ola jan”.
Urrungo eunetan olaxe tripea iurtziz eoten tzan gaixoa; eta kuraik e oain bezela-
ko zeaik ez. “Lasen guso” esaten tzizaiona artzen tzon; ta zan, áltza arbolea ba
al dakizu zer dan? Altzak azala belz-beltza izate’o; ta alakoxea zan, “lasen guso”
izena zon ue. Alakoxe arbolako azal belz pat, ude itten tzon belz-bel-bel-beltza;
uexe artzen tzon. Eta olioa re tartetan ean in bear izaten tzon. Alaxe sufritzen
tzon gaixók.

Eta pomadaik itte al tzenduen zuek?

[M] Ezta. Bakarrik, botikea geok itten giñun. Zuk etzendun ezautuko; konpaazio bate-
ako baserritan txérrik azten tzien; bi eo iru txertalde urten igoal. Eta txérrik baki-
zu nola tapatzen dien, eta ári re eridea itten tzaiea, eta erida ue itteko-ta botikea
geok itten gendun. Nik oaiñ e ittet botika ue; eridentzako-ta oso ona da, ola pasmo
pixkat balimauke-ta. Telei-botikea zon botika orrek izena. Baserri bat zan emen,
oaiñ, bota in tzuen da, borda bat dau. Ta orko amona zaar arek itten tzon botika oi.
Eta itten da oi, olioa, intxuse, bakizu zer dan? Ez. Erreka ondotan eoten da, laxter
loratuko’a, lora zuri aundi bat izaten do; arbola bat bezela da. Eta aren adarra, ada-
rra kendu ari, ta adar orri azala kendu, intxuse-ude, pasmabelarra, baatxurie, ta
oi[k] tanak oliotan prejittu, ta gu[k] tauku emen erremeroa esaten tzaiona, ataiñ,
beste belar bat, oso fuertea. Baiño da pasmontzako partikularra; ta azie ematen do,
ta ia atari guztie artu’o. Pena ematen do botatzea; ta eaman e emendio toki askota
in due oi, aldatzeko. Eta orren adar txiki bat; eta oi danak erre oliotan zartaiñ, eta
geo botatzen tzaio argizarie; bakizu, gortu in bear do pixkat. Argizarie pixkat bota,
eta geo ontzi batea pasadoren. Badare oain pote txiki kristalezkok, eta alako ontzi
batea pasadoren pasau, eta eztie bezela gelditzen da gortuta. Eta geo, nik askotan
eridea deanen da ola zean, oi iñ izandu’et arekiñ; eta baita sendau re. Gue Arreko
koiñatak e itten do. Zaldibiñ itten emen tzon Muertzako Joxpamarik.

Leen-lenau botikaik ezer ez; tripako miñe o zea jartzen bazan, mantzanillan
ude.

Auzolana

Zuek noa juten tziñeten auzolanea?

[M] Ingumaiko baserri daneta. Ni Aarrekoa naiz izatez, eta bakizu or barrio aundie da;
baiño Urtsularreaiño re jun itte giñen, Ernaitza re bai; oita daneta jute giñen.
Oitan, gure barrio ontan baiño beanduxogo etortzen tzien gárik eta oik; toki altuk
nola zien, geroxo eltzen tzien. Ta ak etorri itten tzien guri launtzea, ta geo gu jun
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itte giñen aari launtzea. Oi gauza ona zan. Bakizu, bata besten anparon, da...
aguro in bearreko lanak nola izaten tzien, bueno. Ala, bata besten anparon gaiñea,
gutxigo nekau; kontuk esanez lanen, gauza aundie zan ue. Artoa sartzen igoal,
eskuz artoa sartzen, errenkarak inda. Zazpi o zortzi laun illaran gora ala jarri
ezkeo, baztarrea jundakon bueltakon bakizu an ze saille juten tzan? Ue poza iza-
ten tzan. Bat eo bi motza zan, baiño, or e lau-bosteti gora asi ezkeo gauza earra
zan ue; bai oixe.

Tenporak

[M] Lengon esan tzon Gabiriko orrek berroi eun nola kunplitzen tzien, da leene berroi
eunek eta gaizumak eta krixtok izaten die, gue denboran, baiño...

Aurreko aten, nee muko amonamat izango zan, radioti aittu nion. Ue re neren
dao. Tenporak San Jose aurreko astea, San Juan aurreko astea, San Miel aurreko
astea, ta egoarri aurreko astea. Lau; nik oik ola ezautu’ittut. Naiz gaizumea goiza-
go izan...

Ta esan tzon Andonik, e! Bazeuzkela esaten tzioenak leengo zeak, martxak,
baiño berroi eun ola kunplitzen tziela. Nik eztakit berroi eun ola kunplitzen dien,
baiño oik eztie oaiñ jarritako gauzak. Oik aspaldiko[k] tie. Guk ala ezautu’ittu, ta
aurrekok e ala esaten tzuen. Ta oi oaindio ezta urte asko, kanbio oi jarri duela
gaiñea.

Lau eunen aurreko aste oitan ze beida bear da, aste guztiñ ze itten don, o eun batzu-
tan bakarrik?

[M] Tenporatan? astizkena, ostielea ta lanbata. Eta esaten due oaiñ, gar e esan due, gar
gaue dala inportantena. Oain datorrena? Bai, gar gaue, lanbat gaue. Eta gauetan
beidatzeko alegie ze aize eo ze jotzen don; orrek geiena ibiltzen dola. Tenporak
tziela, ta eunekiñ ibiltzen giñen gu, astizkena ta ostielea ta lanbata; oik “tenporak
emen die” ta artan. Nik neonek fedea badiet. Beti ezto igoal itten, zail da igoal
ittea, baiño beti arta atakatzen do. Tenporatan ze gelditzen dan, arta, ondoengo
iruillabeten.

Ta geo zer da, asteazkenen itten dona lenengo illabetekoa, ostielan itten dona bigarren
illabetekoa, ta lanbata irugarren illabetekoa?

[M] Batzuk atzekoz aurrea esate’ue. Batzuk esaten due lanbatekoa aurreneko ille; oi
esaten due batzuk. Bigarrena urrungo ille, ta azkenekoa urrungoa. Oi, ortan enuke
zeatuko, erabaiko; enuke garbittuko. Oik e oaiñ ata’ie, gauza oik oaiñ esate’ittue.
Nik eztakit, baiño gu baiño ooto istudiauta aittuko’ie or ai dienak, eo... Nik ola
ezautu’ittut eta nik ola diet fedea; orrá.
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Bizimodu gogorra (aitarekin lanean,...)

[M] Ezta sinistekoa; astakerik segan-da; zenbat segan? Aitte gurek, jakiñe, arek laune
nai izaten tzon, da erremitak ondo jartzekoa zan, da beakiñ batea ni segan. Geo
onea etorri, ta gizona re zaar txamarra, ni baiño pixkat zaartxogoa artu non, eta
koiñadoa re zaarragoa zan. Da, beiñ bakit or aurren, zelai bat badeu, iruok jun gea
sega; biñ erdiñ ni. Koiñadoa aurreti ta gizona atzeti. Urdun kortzek izaten tzien
ballenakikok. 

Zer da oi, kortzea zer da?

[M] Fajak ballenakikok; ta bakizu, ala segan ai zeanen da izerdittu, ballena ak puntak
telati atata, eridak inda gorputzen, da segan eziñ aittu. Bótoiak aldameneti lotzen
tzienak izaten tzien, eta bótoiak eskukiñ gaiñeti askau, tia kortzea baztar-baztarrea
arrika, geo i[n] no[n] nik segan. Bi gizonezkok ainbe baiño, neonek esatea da
baiño, belar geigo ebai non geo; egie da ba! ta ola, olaxe ibilitakok. Baiño urdun
aparato oik jantzita zeon ibilli barra.

Gerrako kontuak

[M] Oita bost motill Zaldibikok il tzien; oita bost motill.

Ta beiñ ondo gogon izatet, aitte ta ama ta iruo[k] pa; ta urdun etzan, arten,
golde aundik eta ezer; laian in bear izaten tzan. Ta kamiñon azpikaldeko soron,
Prantsesoroa do izena gaiñea; eta men do Prantsesoroa orrek izena, leenau, auska-
lo noiz izango zan, gerra; ta frántsesak eta emengok bata besten kontra. Ta fránt-
sesak oneaiño etorri men tzien gerran, ta emen ill, ta an enterrau, soro ortan ente-
rrau. 

Or, Arre azpi ortan?

[M] Bai, eta prantsesoroa areati men do izena orrek. Aspaldikoa izango’a; gue denbo-
rea baiño leenaukoa. Ta antxe laian ai giñen. Eta arten soldadu jun baekok, eo ola
edadetu xamarrak kamiño ontan lanen ai zien; ta or goien nunbaitt lanen aittu, ta
goiti bera. Ta gu an ai giñen, da otsein tziuen goitio: “Ai zeate!”, ta: “Bai, ai gea
ba”. “Ez al dezue ezen notizik jaso?”, ta: “Ez”; baiño eunero, oaiñ beste aldea dau
notizie, baiño urdun gerrakoa izaten tzan. “Ba, Iortzan bi seme Bitorrenak ilda
ekarri men dittue”. Rekete[k] tzien, ola aundi xamarrak rekete ibiltzen tzien, ba.
Eta esan giñun: “Jesus, oik gar, biar gúrek izango’ie!”. Bota laiak eta etxea, ta
iruok nearrez. Zenbat olako?

Urdun, soldauska juteko iñor etzuen jendek... oaiñ e or botatze’ittuenak beze-
laxe penatzen giñen an soldadu genduzkenak; eta eztaenak oaiñ e alegrego prepa-
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atzen gea, ezta? Baiño gue etxekonen urdun etzuen soldauskaik; iji ta aja zean
soron laian, familie; ta gu biok, ama ta ni, ganajana ittea biok nearrez. Ze eunek
eta ze gauek pasatzen giñuzten! Esan e eztau itteik.

(...)

Bagoatza iru senideok jai baten eliza, zortzi t’erditako mezeta. Goizen zazpie-
tan izaten tzan mez pat, eta geo zortzi t’erditan, ta geo meza nausie, amarrak-amar
d’erditan eo ola. Ta gurasok juten tzien meza nausia. Eta gu, zortzi t’erditako
mezeta iru senideok. Galbariotako atariti beera bagijoazten, ta beti gora zein tzien
eztauket gogon. Beti gora beintzat bi eo iru laun. “Bazoazte earki asko iru senide-
ok” esan tziuen, ta: “Bai, alaxe goatza ba”. “Ba, etzeate urrungo jaien jungo”. “Zer
da ba?”, ta: “Gerra ata da”. “Gerra ata dala?”, ta: “Bai, náparrak moittu men die”.
Andi zortzi eun baiño len eaman tzuen leen soldaduskea serbittutakoa, anaie zaa-
rrena. Eaman tzuen, Plampona eaman tzuela, eta ezen zea baiñ, arrastoi pae eon
giñen puxka aten. Geo beak eskribittu zon, ta ala. Gar emen balimazeon biar eztait
nun, da frenteti frentea; infanterikoa zan gaiñea, aurreti ibilli barrekoa. Beti nea-
rrez, beti nearrez, kaiñonazo otsak aitze giñuzten, beti nearrez. Geo, artan, bestea
bagendukela beiñepeiñ, da poza batena. Baiño bestea re, soldaduska juteko urte[k]
paiño lenau eaman tzuen; ta noa, ta Afrika. Zuk esaiazu: Afrika. Aren juneroa
gogon dauket nik oandio, atzo junda bezelaxe.

(...)

Ta gerra baiño lenao re, berriz, eztait nik zuek ze idatakok tzeaten, baiño emen
komerik pasa zien lenao re; ta oi re esango’izuet. Ba, emen kamiño au itten ai zan
gerra asi zanen; ta Muertzako Joan tzeon, eztait ezautu zenduen, etzenduen ezau-
tuko, oaiñ daun gizon orren aitte, alkate. Ta zan nazionalistan idakoa; ta urdun
tzien emen nazionalistak eta karlistak. Eta gizon orrek beartu zittun, alegie, etzen-
duen ue re ezautuko, Don Modestok beste osaba bat bazon, Don Martin bikarioa,
ta arek eskatu zola, alegie, náparrak moittu ziela ta goardie; goardie eskatu zola.
Eta Joan orrek esan die goardie itteko. Ta gu re nazionalistan idakok giñen; nere
aitte ala zan, da familie dana giñen ala; eta gurea bakarrik etzan, emendio bastan-
te jende; nik non gizona re ala jun tzan goardie ittea. Ala jun die, eskauta jun die
goardie ittea, eta ezer etzan pasa, ta an goardie indako o[k] tanak detenittu in dit-
tue. Arreseneko, oaiñ zea eongo’a, komedorea, baiño batzokie zan an; treatrok-eta
an itten tzittuen gue denboran, ta juten giñen. Ta an detenittuta euki zittuen. Eta
asko ta asko ta asko, ola detenittutako jendek, kamionen artu ta or mendiñ ba men
dau zulomat, kamionen artu ta an botatzen tzittuen. Ta karraxi otsak aitzen emen
tzien. Beste batzuk, eaman ola kamionen, eta paittei beida jarrita tiroa emanda ílt-
zen tzittuen. Lasai nola eon bear tzendun? Nola eon bear tzendun lasai?

Eta ala, ak sartu, jai goiz paten, ta ni eneon emen, arten; baiño gue emengo
familik, udaberrie zan eta Abaltziketan tzekeen belar zuatz bat artuta, men tzeke-
en. Ta gue etxen írik izaten tzien, ta gue anai oi zan juteko belar oi ekartzea. Eta,
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zazpitako mezeta, emengo bi anaiek eta gurea-ta jun die, gero belar oi ekartzeko.
Eta elizati ata zanen esan emen tzien nere gizonai: “Etxea jun baiñ sartu ai gora-
kon Arreseneko batzokiñ”; “Zeati?” esan emen tzion; “Detenittuta ao”; “Ni? ni
detenittuta zekatio?!”; “A! etzekiat nik, or e, goardie in tzenduela, ta...”; “Ainduta
in giñuan goardie! Geen idaz ezkiñuan iñ; ainduta in giñuan. Etxea jun, da arropak
alda beaztiat beiñepeiñ nik”. Ez men tzion utzi, menga. Nee anaiei ezta kasoik e;
etxea etorri’a. Ta ni ala nitzen jai goiz artan, geo meza nausia jungo nitzela ta; oan-
dio jai artako meza entzuteko’et nik. Etorri’a anaie oi etxea, etorri’a. Lotsea aun-
die baiño aundigoa eamateko, bi rekete etorri zitzaion etxea. Ta bi rekete, bik arma
banaakiñ, erdiñ artuta eaman tzuen. Nola jun bear tzendun eliza! Ni[k] paiño biot-
za lasagoa bear do. Nere anaie ala eaman tzuen, ta detenittu zuen.  

Pasa zittuen amabost eun eo geigo. Ta Zaldibikok eon tzien, Juan Manuel
tzana, Baixte zana, oaiñ ue re il tzala, Don Grabiel tzana, ta olako jende orik euki
zittuen Ordiziñ. Ta ak oandio garrafoika ardok eta ola bialtze emen tzizen
Zaldibikoi. Ta ze gertatu’a? Esan dean Muertzako Joan orri aingerue il tzaio; ta
aingerue ildako eun ortan ata’ittue preso daren tokitio. Ta danak prosesion
Muertza jun emen tzien aingerue ikustea. Olako komerik tzien.

Berriz e, gerra denboan, esan deana, anaie ue eaman tzuen aurreneko, geo bes-
tea; eta geo ni aittekin da amakin baserriñ. Ama gaixoa, bakizu, operauta ta olako
zea aundik baen. Aittek eta biok baserriri eutsi giñun: lau bei, lau txekor eta írik
tzeren urdun gue etxen.

(...)

Guk urteik onenak giñuzten garaien gerra etorri zan. Nik ogei-oeta bat urte, ta
mutille izan banitz an izango nitzen ni re; neska nitzelako salba nitzen.



Grabaketa: 1998ko urriaren 10ean, kultur etxean. (60 min.)

Mondejuak

[D] Los años zinkuentan, Agotxanen mondeju asko in tzan. Los años koarentan, Ostatu
izan tzan mondeju etxe famosoa: Ostatu auxe zan, udaletxea daun etxe auxe; ta or
karnizeroa zan bee andrekiñ; kanpoko[k] tzien órik: Iparragirre. Donostiti-ta etort-
zen tzien urduako onea mondejuk jatea. En los años treinta, Miel Maiñe zan “La
meka del mondeju”; Margaritanea. Ta arren aurreti, beinten, Kontxane esaten tzio-
ena emen tzan, Juan Manueleneko azpi artan.

(...)
Lengo gizaldiñ azken aldeako, gue osaba amerikanok, Donostiti etorrita:

“Zaldibiko festatan, Santa Fetan, ba al dakizue ze esaten duen kánpaiak?: tilin
talan, tilin talan, mondeju zopak, mondeju zopak!” kantatzen tzuen aik, gue aitten
anaiek-eta.

259Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia - BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK

Damian OLANO URDANGARIN
- 1922ko abenduaren 28an jaioa, Muskildin (gaur ere bertan bizi da; ezkongabea).
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- Fabrikan ibili gabea; baserritarra.



260 ZALDIBIAKO EUSKARA - Bertako bizimodua, ohiturak eta pasadizoak

(...)

Iztuetak bee liburutan ezto aittatzen mondejuik. Mondejue, nau zala, Iztuetan
garaitik geroxagokoa. Jun dan gizaldiñ azkeneko ogei, oitamar urte, berroi...
Orkoa dala nau ni.

Erromeriak

[D] Urdun, jendea urrutia juteko-ta etzan iixten. Ingurumariñ, erromeriñ, neska ta
mútillek urdun e bildu itten tzien. Biandako, Sorrongo, Bertuesako, ta or inguru-
kok biltzen tziena Bordanetxokoa zan. Oaiñ, geixo aittatzen dana, aurren-aurrene-
koa, mil otxozientas otxenta-nobenta  inguru ortan, Zulotako gaiñen itte men tzan.
Oi aittuta nao Seora-etxeko Joxepa zanai-ta, erromerie an nola itten tzan: pande-
roa, ta soiñue, ta plauta bat... Bertuesa Goiko matrimonio at nola juten tzan ue joz,
gurdin gaiñen, baso aldea. Oi zan lengo gizaldin bukaeran. Gue akuerdon, Zubitan
itten tzan erromerie; geo or tabernea re eon tzan urte askon; los años beinten
Zubitan itte men tzan, bai. Gero, Irubidetan asi zan erromerie; Benta Berri esaten
tzizaiona. Soiñue, ta bertsolarik e ekartzen tzittuen, Baxerri ta oik.

Larraitzen e izaten tzan, ala?

[D] Larraitz, bai... Aittuta nau ni Billafrankako Joxe Pies eta orik fundatu zuela orko
festa. Gure akuerdoa baiño leenau oiñez juten tzan; gu re aurreneko ala jun giñen
aitte zanakiñ motil-koskorrak; kamiñoik etzan da! Gu eskolan geiltzela in tzan
Larraizko kamiñoa. Emendi, Ibargundi juten tzan geiena jendea; Ibargundi gora,
bide ortati, gaiñez gaiñ.

Talo egiteak

[D] Talok kondizio aundik zittun: nola orratu... Gaiñea, leendabizi, artoa ondo iartuta-
koa, arto berrie, irin berrie. Eta geo, ba, erre re ala: in bolak, eta oreatzen eon bar
do, orre-maien pelotak inda; sei bat ordu, zortzi ordu, o ola eon bear do. Geo
andio, bee giron jartzen danen, erre. Zaaldu tala-olen, geo tala-burniñ jirea eman,
eta axala inda jartzen tzanen tala-mantenue izaten tzan; ola, katxarro bat, sui aur-
pegie ematen tziola. Ta talo-mantenu orrek ematen tzion gusto aparta; aurreti brasa
ta atzeti brasakiñ, talok puxtu ta ploxt eroitzen tzien an. Lengo talo potxolo xime-
lak,... enee!

(...)

Garai mixerik zien, baiño mokau goxok izaten tzien ordun: gaztaiña jatek,
sardo berrik,... Bertako gauzea dana.



Grabaketa: 2002ko urtarrilaren 3an, Leku-Eder etxean. (90 min.)

Ehizeko eta arrantzako elkartea

[J] Lenbizi, oaiñ jubilatun ogarra daun ortan in gendun sozidadea. Aiuntamentui eska
giñun, ta pentsa zazu ze lanak in giñuzten: eskola zarra[k] tzien arren aldamenen
garai artan; andi Joxepane aldea, oaiñ daun ogarra, ta arren urruna, oain bankuk-
eta badare ba? An tzien garai bateko eskolak, zarrak. Ta ue an tzeon botatzeko zean;
ta gu ezkiñen atrebittu ue eskatzea. Reunioa in due aiuntamentun, eta kuestioa
beintzat, oaiñ ogarra daun oi emango ziutela esan tziun.

Dana geok in gendun. Lurre, kamionka, kantidadea ata gendun. Sukaldea, ta
ofizinak eta danak in giñuzten. Geiena geok monta gendun sozidade guztie. Bost o
sei giñen lenbiziko juntea in gendunak; geo launek asko genduzken, eta aik geo
sozio sartzeko zienak. Oi montatu deu, eta in deu amar urteko kontratoa aiunta-
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- 1911ko azaroaren 23an jaioa Karreranean; laster, Zentraleko Makina-etxera
joan  ziren.

- Aita Donostiakoa. Ama Andoaingoa.

- Beasaingo fabrikan lanean aritua. Ondoren, herriko aguazil.

35 Hizkeran nabarmena da Zaldibiako hizkerarenak ez diren ezaugarri asko gordetzen dituela (gurasoen
eraginez); beraz, ez ditugu gure azterketa dialektologikoan kontuan hartuko.
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mentukiñ. Ta amar urteako bukatu zan oain garen soziedade oi; ta atzeatu bearren,
beatzi urtekiñ atea giñen. Eosi gendun guk gar dakeun lokal oi...

Martin Aotzaneko zubiaren izena

Martiñ Aotzaneko zubi orrek e zure izena dake. Or e lanen ibili al tziñen?
[J] Bai. Oi bakizu nik ze dotore jarri nun, millaka amorraiekin-da... An kixton dotore-

zie jarri zan. Lizar bat aldauta neken an, jardiñen; ta geo, zumak Ataundi ekarri nit-
tun. Amorraiek bear do defensea orrea, ta geo bitarten itte’zu, jardiñe jartze’zu;
berdurea ta arbolea bear do gauzea dotoretzeko. Orren bitartez in tziaten omenaldi
au, an i[n] nittun lanakati, Diputaziok.

(...)
Naparron emen baiño erreka askoz obe[k] tare. Gaur ezta Naparro guztiñ eongo,

or garai artan amorraie eoten tzan ainbe.
Amorraie bedadun iltze’unak, ta erbie apin daula botatze’onak, eztala ez arrant-

zalea ta ez eiztarie. Kalkulata’auzket eun erbi; gutxi esatet; ikusi’ttut Alarren lo
darela. Oaindi beiñ e eztiot tiroa bota. Jo ipurdiz, ta bialdu, ta urrutia junda jotzen
baet, bien; beintzat eman diot opzio bat nai bao bizi. Ta zenbaittek itte’u bertan txi-
kituta utzi. Eunetati bati eztiot tiau oaindi.

Parrandak

[J] Urte baten, Zubitan, tabernea eon tzan an garai baten. Zaldibiti emendi juten tzien
néskak dotorek. Ta an dantzan, da... Nik garai artan, Zentralen e bai ta, auko soiñue
jotze nun. Kixton dantzak itten tzien! Emen etzeon parrandaik itteik, eta an kixton
giroa eoten tzan gauen; gaur sala de fiestan bezela! Átek itxita jartze zien, da...

Ta autza, Zubita, kanpoko jendea re etortze al tzan?
[J] Bai, bai. Emengo kaleko jendea beintzat, oik jute zien.

Ta Zubitan zeiñek zon tabernea ordun?
[J] Oi eon tzan, Auntxitako at ezkondu zan or. Ataungo Loentxa, peskadora eon tzan

gaiñea Loentxa oi, Ataunen da Lazkaun da...

Arkakan e billerea izate omen tzan.
[J] Bai. Arkakan itte giñuzten guk, zea, koadrillea junda; emen Iñaxiton aitte, ta...

Soiñue jotze zon orrek. Ta jute giñen kaleko koadrilla au; ta amorraie nola kanti-
dadea arrapatze zan, an bordan itte giñuzten amorrai-jatek; emendi eamate gendun
jana, eta an juerga asko itte gendun; oi bai.
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Maria TOLOSA ARRIZUBIETA
- Arretxen jaioa 1910ean. 2003ko urta-

rrilaren 21ean hil zen.

- Aita Ataungoa. Ama Txapeletxekoa
(Santa Fe. Baina Urtsubin36 jaioa,
Urtsu Erreka).

- Eskolan Zaldibian.

- Etxeko lanean aritua. 

Kontsuelo
TOLOSA ARRIZUBIETA
- Arretxen jaioa 1924an. Bide Gain

etxean bizi da, gizonarekin.

- Aita Ataungoa. Ama Txapeletxekoa
(Santa Fe. Baina Urtsubin jaioa,
Urtsu Erreka).

- Eskolan Zaldibian.

- Ordiziako farmazian egon zen. Gaur
egun, etxekoandrea da.

36 Urtsuegi
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Grabaketa: 1999ko uztailean, Bide Gain etxean. (90 min.)

Haurtzaroa. Eskola.

[M] Gue maistrea Epifania zan: Epifania Beaiñ. Akordatze naiz. Txolin txamarra.
Beida: “Nik baietz maistrea jaso!” ta eldu, ta jasota ibiltze giñen. Tisika il tzan,
tisika il men tzan gero... Ez gendun bat e, sustantzik ez gendun bat e zeatzen.

Ta ue zer tzan, euskaldune?
[M] Euskaldune, euskaldune; ta eztakit nungoa. Oñati aldekok ustet tziela árik.
[K] Ta oi nun bizi izaten tzan?
[M] Zea, oaiñ aiuntamentue daun artan, aiuntamentuko etxen. Kartea re itten gendun.

Aizu, beti erderaz itzeitten tziun maistrek, e. Ta kartea in bar gendula, ta beti igo-
ala itten gendun: “Mi kerida tía. Estoi deseando de berte. Estoi aziendo puntilla...
Mutsas grazias. Rekuerdos para todos”.

(...)
[K] Ainbeste umekiñ nola burutu etxen!
[M] Fabrikan bakizu zenbat ume eote giñen? ogei ume ta geiau.
[K] “Fábrika de niños” esaten tzien!

Gazte denbora

[K] Gure gaztetan etzan bizikletaik. Lenbiziko bizikleta... emen oso gutxik izango
zuen. Ta neskán bizikletaik e etzan; eta gizonezkonai tuboa kendu, ta Ordiziko
batek jartzen tziun bizikletak. Botikan jarri nitzenen, gauetan askotan beandu eto-
rri bear, eta bagendun farola.

[M] On atzetio danak bestek. Batzuk faroli[k] pe...
[K] Linternakin-da. Beasiña jute giñen, eta: “bueno, noiz jun bazu etxea? noiz jun bazu

etxea?”. Zortzitan atatze giñen, ta farolakiñ ni aurretio, ta danak atzetio. Batzuk
linternea eskun tzuela. Farola eosi nun Monteronetio, ta garai artan patu nun asko:
oita amar duro. Orduako asko zan. Baiño itten tzon farólak ikaragarrizko argie,
kotxe bate[k] pezelaxe.

[K] Gure gaztetan etzan diruik, etzan diruik. Oain dala berroita amar urte, eo berroita
amairu urte, etzan diruik. Ta gu ementxen, amabi o amalau urtekiñ e, or bazan txa-
bola bat Ibarguna biren, tribun txabolea esaten tziena; antxe jokun-da ibiltze giñen
amabi urtekin-da. Ta errelbie o emango ziun jaietan, pesetea baiño re gutxigo,
errelbie o emango ziun. Eta aikiñ jokun, eta galtzen balimagendun, kamelok-eta
jan ben eon bear; eta irabazten tzonak jaten tzittun, da arri beida eon bear zu.



Erromeriak

[K] Emen, Martiñ Aotzanen izaten tzan soiñue jai atsaldetan.
[M] Xiprik, Xipri zarrak, jotzen tzon.
[K] Ta etortzen tzien amalau erritako jendea-ta. Sekulako jendek etortzen tzien!

Azkeneko pieza batzuk jotzen tzittun agarraun, ta goien Don Grabiel bizi zan,
apaize, ta arrek ikusten balimagiñuzten, eneee! Pekatu dantza ittea, pekatu! Ni
akordatze naiz, Unanitako Prantxika-ta dantzan ibiltzen tzien mútillekin-da. Airi
limonada-ta ematen tzien, ta gu[k] limonada eateko diruik ez. “Enee! oi[k] taukue
suertea! beida, limonada eaten ai die! Mótillek eman die ta...”. Gu oaindi mótille-
kin ibiltzeko berriz gaztetxok!

[M] Ta beiñ eo beste in gendun guk balseon. Ta ordun kongreazioa izaten tzan, “ijas de
Maria”, ta gu “ijas de Maria”n genden ba, ta balseon in deu ba, eta Don Grabiel
orrek esan tziun, barkazio eske jute ezpalimagiñen kongreazioti bota ingo giñuz-
tela, balseon in gendula-ta. Jun gea Luixita ta biok; ta esan tziun txintxo ibili bear
tzala, mutillekin-da etzala ibili bear, eta...
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Grabaketa: 1999ko urrian, Urreta Goenan. (90 min.)

Haurtzaroa artzai

[M.A.] Bizkaia re aittona ta aittekiñ ju[n] nitzen zortzi urtekiñ. An e banittun aitte ta
ama, e, oonak! Nei launtzen tzien. Ango etxekoandrea bizi izan balitz jungo nit-
zen. Zazpi senide zien, da bi Amerika ni autza asi baiño leenau jundakok.
Amalau urtea bittarten sei negu pasa nittu[n] nik an, etxe artan. Etxeko oso
onak nittun; aitte ta ama esate nie[n] nik aari.
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Miel Antonio SUKIA NAZABAL
- 1902ko otsailaren 24an Urreta Goenan jaioa, eta 2002ko apirilaren 13an hil

zen. Emaztea Ernaitzakoa zuen.

- Aita Auntsitakoa; ama Urreta Goenekoa.

- Eskolan Zaldibian. Don Modestoren aitona maixu, euskaraz.

- 6 negu Bizkaian pasea ardiekin (Gamiz-Fika) (8-14 urterekin); Zarautzen ere
bai, ia 15 urte; ondoren, Oiartzunen, Azpeitian,…

- Artzaina eta baserritarra.



Ta andi gero beste lekumatea jute al tziñeten?
[M.A.] Andi, aitte-ta juten tzien beste leku atea, ta ni an [XXX]. Ango nausik aintzen

tzi[n] nei, neonek baiño geiau zekin-da.

Bizkaiñ sei urte pasau, ta geo ze in tzendun?
[M.A.] Atzea bueltau. Ta geo Alarren eote giñen.

Ofizioz artzaie izan tzea zu ordun.
[M.A.] Ne bizi guztiñ, artzai ta nekazai. Ango nausik nekazaritzan eakutsi ziñ ondo...
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Gazta egiten

[M.A.] Nik estriñ-estriña gazta i[n] non, arten zazpi-zortzi urte enittun euko, ez.
Mendizalgo, oain bizi dien oriñ aittona, miñe artu eta gue aitte eta Gaintxeiskok eta
ekarri zuen angallatan, Mendizala. Ta ak juteako, árdik jetzi ta gazta i[n] no[n] nik.

Ze ontzikin ta ze istrumentukiñ itten tzendun gazta?
[M.A.] Zumítzekiñ. Ojalata ta orikiñ ez; dana zumítzekiñ. Izaten tzan osiñe; osiñen

bildu, an sartu, ta osiñen pasau esnea. Geo gatzaie, ta danak an pasau; ta artzen

ä  Artzaina ardiekin Aralarko txabola batean.
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tzonen gazta iñ. Ni gazta itten ona izan nitzen; aittek zon eskue beroa. [XXX]
azala gorragoa. Ta geo zaartu zanen, iruroi urteti gora asi zanen, gazta obea
itten tzon; eskue oztu zitzaion bezela, askoz e gazta obea itten tzon.

(...)

Ordun zúmitzek, Arreseneko Miel Marik itten tzittun zúmitzek dotorek.

Gerra

Gerran ibili al tziñen zu?

[M.A.] Gerran ez. Gerran, etorri zienen, náparrak etá zienen, emen Zaldibiñ etzan eze
pasau. Guri in tziuen, giñuzten guztik, gauza guztik kendu. Kalen sindikatoa
gue kontua genduken, eta dana kendu ziuen. Sindikatoa, gasta zien danak mate-
rialak, eta sartzen asi giñen, eta sartuta urrungo eunen, zuek etorri zeaten beze-
la bi etorri zien esken, reketentzat. Reketentzat eskau, ta eantzat izango zuen.
Geo eman giñun meindea, ta goardia juteako urrungo goizen giltzea kendu. Eta
sartuta giñuzten jenero guztik danak kendu; eta sindikatoa fuera. Ala re gu
aurrea ata gea, ta ak ia buka zien il tzienak; jaio ezpalie obe.

(...)

Atzea beida ezkiñen eoten. Gerra ata zanen iza[n] nittun zizatzaillek, baiño
enittuen arrapau iñok. Guardia zibillek etorri zien eun baten etxea, eta emen
ibili zien, koartoa jun, arramarioa, ta arropa guztik, eta oia, ta da! bueltau...
Enekiñ zer tzeiltzen, ze billa zuen. “Au dek komerie!” izketan asteik ez; oikiñ
izketan asizkeo, bakizu. Eskupeta billa al tzeillen, da baietz; etzuela an eze
billako. Ia zeiñek eukitze’ittun ba emen. Or dailtzela, ta eak arrapatzeko. Geo,
nik karguik eneukela, ta [XXX] bezela seitzeko.

Besta aten etorri zien; ordun garie asko non. Ta garie batzuk mendia eaman,
da bestek e Oiduiko txabola eaman, da zakuk –ordun plastikoik ez– zakuk
xáguk dana jan, da... Andrezanai esan nion: “Nik ezte[t] pa garík etako etxeti”;
“Ze in bazu?”; “Nik pentsakot oi”. Ala, etorri zien goardia zibillek, ta garo
pillea zula zuen, eta eze etzuen billatu. Geo sardotegia. Ola barrikea jo zuen,
eta: “esta lleno”. Zea, Tolosan banon osaba bat linterneroa, ta jun da esan nion:
“Pito ok itzezu zuk, goien ezpaiñe jiratu, ta bera itxi”; “Ok zertako ittuk?”;
“Oik badue been medioa”; “Baiño zertako ittuk orik?”; “Sartu tubon, barriken
puntan; maillukin jo-jo-jo iñ, bueltan itxi...”. Goardi oik sartu zuen beatza, ta:
“Está sidra”; “Si. Aki nezesitamos azer la sidra, pero a bino no allegamos. Sidra
bebemos en todas las komidas” (Barruan garia ezkutatu, eta sagardoa zegoe-
la esanez, ziria sartu zien).



Garik etzizuen eaman?

[M.A.] Ez. Garie asko nun da; geo nik garie, ogie jate nun.

Ta sardoa egitan itte al tzendun?

[M.A.] Bai, sardo asko itten gendun; ordun sardoa asko. Ardoa baiño geiau, askoz e. 
Goardia Zibillek ázkarra[k] tzien, baiño... 

Zu re tontoa ez! 

[M.A.] Nik estudiatu nun ue.

(...)

Andrei enion esaten oik in bear nittunik; eztaa! Esan ezkeo il ittea. Gárikiñ
i[n] nien tranpaik aundiña. Ak seguro etorri zien gue etxea, zitekiñ, seguro eto-
rri zien ak. Baiño ikusi zittuen ximaur pillak, gara pillak, danai puiñala sartu,
ta “aki no ai nada”.
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AUNTXITA TELEIKO37 SENAR-EMAZTEAK

Eleuteria SUKIA ARRUABARRENA
- 1906an jaioa, Auntxitan38 (gizonaren jaiotetxera ezkondua); 2001eko abuztuan hila.

- Aita Auntxitakoa. Ama Urtesabelgoa.

- Eskolan 12 urte arte.

- Neskame 20 urte arte Donostian; gero, Tolosan; eta ondoren, Ordizian.

- Baserritarra.

Frantzisko IRASTORZA MURUA
- 1906an jaioa, Auntxita Telein. 2003ko apirilean hila. 

- Aita Auntxita Teleikoa. Ama Aistran Barrengoa39.

- Eskolan 12 urte arte ibilia.

- Beasaingo fabrikan eta zentralean 13 urtez lana egina.

- Baserritarra.

37 Antsusieta Telleria
38 Antsusieta
39 Aiestaran Barrena
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Grabaketa: 1999ko irailaren 17an, Auntxita Telein. (80 min.)

Eskola

Eskola jun al tziñeten?

[E] Baai, ibili giñen geen garaien. Gar bezela etzan, e.

[F] Amabi urte arten eo ibilli giñen. Ordun txartela ematen tzizuen. Dotriñea, ta geo
txartela. Emate ezpazuen, sekulako penakiñ izaten tzan.

Elizan apaize bikariokiñ ibiltze giñen, dotriñea ikasten. Ta dotriñea ondo ikasi
bear tzendun, txartela bestela etzizuen ematen. Ta ue eman ezkeo lasaittu giñen.

[E] Ue eman ezkeo, ia neskame eo noabaitt juteko modun.

[F] Ta geo, batzuk neskame, besta atzuk morroi, besta atzuk etxen beien itzulan soron,
da ola zan gue gazte denboran.

Euskeraz o erderaz eman tzenduen eskolan?

[E] Urdun erderea nai gendun. Ta jartzen tziun karretea, aizu. Karretea, zuek eztakit
dakizuen, arik izate’ittu ola pirikakiñ, lepon. Kurpil txiki atzuk bezelaxe izaten
tzien. Oi lepon eamaten gendun; sartu itten tzioen batek bestei. Erderea ikasi nai
zan, urdun, garai artan.

Urdun izango zan kastigu at bezela.

[E] Baita! ola. Ta bestei izpat aitzen baziñun, jun da ari sartu bear tziñun.

Ta eunen bukaeran ue zeukenai, ze itten tzizuen, kastigumat?

[E] Baai, bazon bee kastigue arek e. Erderaz ordun nai zan, baiño eziñ. Kanpon ibilli,
ta pixkat kutsatu giñen geo, e.

Erromeria. Dantza.

Parrandaik itte al tzenduen? erromerita jun, eo dantza iñ, eo...

[E] Baai, órik e itten giñutzen, garaien. Etxen eoten giñen garaien tzan, emen inguru-
ko familik juntau, ta orrea jute giñen. Arkaka eo orrea.

[F] Billerea esaten tzitzaion.

[E] Billera, bai. Ta juten giñen, da geen amorraiek jaten, da errekati atata, ta... Ola ibilt-
ze giñen. Geo ezpaiñetako soiñue jotzen tziuen; mótillek eo eamaten giñutzen gaz-
tek, ta dantzan da ola pasatzen tzan gue denborea! Gar bezela ez.
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Emen inguruko jendea bilduko ziñeten, ala?
[E] Baai, etzan gar bezela. Moti[l]-koxkorrak eta neska-koxkorrak eta danak juntau, ta

olaxe ibiltzea. Billerea esaten tzizaion.

Alamartxoa

Alamartxoik itte al tzenduen?
[E] Bai makumea!
[F] Alamartxoa zeiñek aundigoa iñ ibiltze giñen. Emen beeko etxekok, eta an gu,

goiko Lazkauetxekok, ta ok,... Lau etxetakok, zeiñek aundigoa iñ alkarri oska!
[E,F] “Alamartxoa! / Negu berria, uda berria / Zapok eta sugak erre / Artoa ta garie

gorde!” otseitten tzan.
[F] Zean itte gendun alamartxoa, Auntzerreka nola esaten tzaion? Ortxe.

(...)
[E] “Ardoa edanda moxkortzen naiz / pipa artuta txoratzen naiz / kortejatzea lotsatze

naiz / nola demontre biziko naiz?!”
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Antonio ETXEBERRIA SUKIA
- 1926an Arretxen jaioa. Emaztea Arresenekoa. Aztia Berrin bizi dira.
- Aita Izarkoa40 (Urreta kalea). Ama Auntsitakoa (Aiestaran Erreka auzoa).
- Eskolan Zaldibian ibilia. Ondoren, Beasainen.
- Barberitzan ibilia urte askoan (20 bat urte), Abaltzisketara joanez.
- Zaldibian alfabetatze ikastaroan aritua.

Julian
GURRUTXAGA OLANO

(ikus 215. orrialdea)

40 Irizar



Grabaketa: 2001eko abenduaren 2an, kultur etxean. (2 ordu)

Saskiak egiteko prozesua

[J] Emen, urrítzekiñ ingo zittuen ok danak; gaztáiñakiñ itte’ittue zesterok, or Nuarbe
alde ortan. Gurék e urrítzekiñ itten tzon, da onak e urrítzekiñ.

[A] Urritz makilla aundik eoten die, juten balimazea Arkaka alde orta, tortoka aundik
eoten die, ta oik emate’ittue ume txikik. Tortoka batetio mozten ditzezu igoal
dozenerdi bat makilla, ta bean ondon utzi. Geo beste urritz batena juten tziñen, ari
beste dozenerdi bat kendu, eta aik e an. Gero, bildu itten tziñuzten danak.
Berroitamar bat eo berroi batekiñ itten tzan sortea.

[J] Ta sokaik bat e be lotu, gaiñea!

[A] Sokeik ez gendun erabiltzen, biurrie ibiltzen tzan.

[J] Oi da urritz me xamar bat ebaki, ankan azpiñ jarri, ta biurrittuaziñ; ta soka bezela
gelditzen tzan; bestela ausi itten da, ta biurrea eman ezkeo ezta austen.

[A] Arek lotzen tzon primeran. Kanalen beran izaten giñen; ordun kanalen gora atea,
ta udei ematen giñun kanalen bertan, eta igoal etortzen tzan Goskindiko borda, ta
beste batzuk deposituta re bai. Ta gero andik e ástokiñ ekarri bear tzendun. Ta
belaunen jota artu, emen ebakitzen tzendun kutxillokiñ, ta ola iñez iriki.

[J] Zuatzea ata.

[A] Zúmitzek itten tzien, zúmitzek. Ta geo, arrekiñ xextoa moldatzen tzan. Geo, ibilt-
zen tzan urritze ta aitze; aitze izaten tzan ipurdie itteko, ta gero, gora saietsak eit-
teko.

[J] Eta gero, goien ároa eitteko... etzan ároa, oaiñ ároa esanda entenitzen deu baiño,
etzan ároa eitteko; el aro es en kastellano. Ánaie esaten tzizaion –anáie re ez;
ánaie-. Ta aik itten tzittuen, lixo-lixo-lixok, luze xamarrak bildu, eta pixkat zimelt-
zen tzienen laben beotu, bueltea eman, arok inda jarri, eta lotu: aundíntzako zabal-
xeo, ttikíntzako estuxeo... ze  tamaiñotakoa nai zan, postura arta itten tzittuen. An
eoten tzien ganbaran jasota. Zestoa ein bear tzanen udetan busti, ta sartu, ez aus-
teko; geo austen tzien baiño. Lan pobrek, baiño olaxe ibiltzen tzien nolabaitt!

[A] Urritze biltzeko oaintxe da garaie; azaroko ilberrie. Karo, egoaldiñ baittan e
badau: oso udaizken ona balimada, aurreatu itten da.

Saski-intzaille asko al tzien Zaldibiñ?
[J] Bueno, etxeako ta ola itten aitzen tzienak bai, eoziñ lekutan.
[A] Gu Ataungo Ertzilleia juten giñen aitte ta biok, kanterati gora. An saski asko bear

izaten tzuen, urdun bertan itten tzuen saskie. Autza juten giñen gu; an lo iñ, ta eun
pare bat pasatzen giñuzten. Iru bat saski ingo zittun, eta etxea. Mendiz juten giñen.
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[J] Saski-illea bezela, on aitte zan emen aitzen tzana; ta bestea, Euzkitzako, oaiñ il dan
orren aittezana. Zesteroa zan. Arek zúmitzek konpontzeko-ta ibiltzen tzon bankue
gue etxen dau oaiñ. Zuen etxen ez al tzan bankuik? Eseita jarrita, zúmitzei euste-
ko ankakiñ manejatuz, dana bankun gaiñen, tabloi baten gaiñen. Eseita jarri, ta
zeuken olako tranpa bat; ankakiñ ue pasatzen tzuenen zumítzek korrittu itten tzon;
eta zumítzek korritzeik nai etzonen, eskún puntan. Gue aitte belaunen gaiñen ait-
zen tzan, ta zuen aitte re bai.

[A] Belaunen gaiñen nik eztakit nola aguantatzen tzuen!
[J] Mamunen e asko itten tzuen; ta Aarre Zaldibiñ e bai, Luis zanan aittezana ta orik;

an e saski asko eitten tzan. Baserritan ia eoziñek, etxeako saskie ta sillea.
(...)

[A] Gue aittezana aitzen tzan saskik itten; argintzan e bai, paitek itten e bai. Gue aitteza-
nakiñ jun izandu nitze ni peria. Saskik peria eaman, eta saldu itten giñuzten. Saski bat
itten bear dezu, materiala preparauta balimaukezu... Bi saski itten tzittun eunen.
Materiala prepatu be balimazare, batekiñ e... prepatzen e lan aundie aukezu.
Akordatzen naiz amar saskikiñ jun giñela, eta amar saski saldu giñuztela duron. Duro
atekiñ biok bazkaldu gendun; gustoa etorri giñen gu, beatzi duro poltsikon dittula.

Ofizio gehiago Zaldibian

[J] Argin batzuk eta sasiagotzak, teillatutan-da ola obran-da ibiltzen tzien agotzak.
Sasiargiñek; árgiñek bezela gállegok zien garai artan, arrie ondo konpondu ta arrí-
kiñ lana itten tzuenak. Emen guk ezautu’ittunetan artistana Biandetxe zan; Arruko
Iraola geo. Orti aurrea, Joxe Mari argiñe...

Eta ikatza eitten?
[J] Ikatza itten ezautu det nik emen, Mamunekoa, Otsaitzako atariñ. Asko ein tzuen

gaiñea urte baten ikatza. Gaztiñerie ata, ta ikatza iñ, ta geo belardiñ jarri zuen. Ni
moti[l]-koskorra nitzela, nik eukiko nittun amarremat urte eo... beatzi eo. An aik
in tzuen ikatza asko. Geo, Juan Krutz zanak e bai Lusaon.

[A] Lusao bakizue nun daun? Ez! Urruztiarretik, onea allatu baiño leenau.
[J] Deposittutati gora, Gaintzolati gora jun, da an egi-egiñ, arkáitzen egi-egiñ bueltan;

ta andi bajatzen tzeanen, Urriztiarreko txabolata allatu bittarteko ordeka ue, ue da
Lusao. Ango padarrak bota, ta an ikatza kantidadea in tzon Juan Krutz zanak.
Gaiñeantzen, Kuaiñ e esaten tzuen aitzen tziela, baiño... Gue alderdiñ oi[k] tzien.

[A] Geo karobik asko; karea itten asko.
[J] Bai, karea eoziñek. Gu re aittuta gare, nee denboran e aittuta gare; iru urtetan segi-

dan e in gendun guk, e.
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Ta karea itteko prozesue nola da?

[J] Karea, segun. Nik arragoan ezautu’et bakarrik; karobie zotzakiñ eztet ezautu.
Karobie zotzakiñ itten tzala esaten tzuen; zotz askokiñ, ta bota ta arrie erre. Geo
karea itten da. Ortako kararrie bear da; eoziñ arrik ezto balio erre ta karea itteko.
Zotzakiñ itten tzan; nik enon ezautu zotzakikoa, baiño arragoa bai. Oaindio
Zelearren eongo’a seguro asko; ue an eongo’a zuti. Oi izaten da borobil-borobille,
barrikea bezela; beeti asita altura pixkat ematen tzaio segun zenbat nai dezun.
Azpiñ eukitzen do zulo bat, atatzeko; gaiñeti bota, egur trunko lodik, pagoburuk
eta olakok, dana egur lodie, sutako ta ola aundigie dana; bota ta kargau arekiñ,
arríkiñ kargau. Beste egurre, beste arrie, kargak eman, eta geo, erretzen asten
danen bajatzen juten da, ta bajatu alan gaiñeti sartu: egurre ta arrie, egurre ta arrie.
Geo azpitik atatzen tzaio. Giro earra izaten da an euzkikiñ, Santiotan-da ola bali-
ma! Ue sutan atatzen da, eta geo botatzen don autsek izardikiñ dana erretze’izu!

Ta geo nola apartatzen da oi?

[J] Egurre auts itten da, ta arrie an gelditzen da erreta. Osoik gelditzen da geiena, zeati
bestela asko erre bear do dana auts itteko. Oaiñ, gero eitten da, e. Dabillena dana
txikitzen da, an goiti bera atatzen danen oaindik, arri oi geiena osoik atatzen da.
Dauken autse da beai soltau zaiona eta egurrek ein dona. Garai baten, esnea eos-
teko re ala ibiltzen men tzuen, kararrie: beotu, gorri-gorri iñ arte surtan euki, eta
jarri ontziñ esnea; eta arri ue, aize eman autse kentzeko, eta taka sartu; ta arekiñ
irakiñaziñ, mamie gozoa itteko ardiesnekiñ. 

Oaindi re badare oi aittatzen duenak e, kararrikiñ itten dala mamie gozoa. 

Erre gustoa emango dio, ala?

[J] Eztio erre gustoik ematen, baiño nik itxen eztet jan ala indakoik.

[A] Gatza re botatzen tzaio esnei, e.

[J] Gatza oso ona da esnentzako; lodittu eitten do, eta ematen dio gusto bat espeziala.

[A] Gaztiñea erretzeko re, iru bat eunez aurreti gatza emanda balimaukezu, izugarriz-
ko difentzie itten dio.

Ofiziokiñ seittuz, garai artan artzaie asko men tzan emen.

[J] Gerra asi zan urten, el año treintaiseis, berroita amairu artzai izenekok patu zuen
kontribuzioa Zaldibiñ. Árdik zeuzkenak berroita amairu artzai bazeren.

[A] Gaiñea andi bizi zienak, asko beintzet.

(Etxe guztietako artzainak zerrendatzen dizkigu Julianek).
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[J] Garai baten ia itxeik ez ardik etzanik. Orduko ofiziok orik tzien: basomutill o art-
zai. Gerrak banatu zittun orik danak. Geo fabrikea asi zanen, ártzaiek gutxitzen.
Aittonazanak ala esaten tzi[n] nei: “fabrikantek ezpaukue diruik, gutzako etzeok
diruik”.

Auzolana, artozuriketak,...

[A] Auzolanen asko eitten tzan urdun, oaiñ eitte eztana. Ordun itten tzan baserri bate-
kok bestekoi laundu, bai laian, bai artosartzen, bai... Launtza askoz geio zan. Oain
bakardade au sartu da erabat.

[J] Sega re bai, majiñat aldiz jun giñen, segan launtzea. Garai baten, mai au aiñe terre-
no bakarrik balimazan e, asentatzeko mukoa balimazan, dana labratzen tzan. In
bear tzan urte guztiako artoa, ta garie, ta babarrunea, itxeako. Ta urte guztiako
pentsue, txérrintzako, beientzako, árdintzako... itxen in bear tzan. Ordun etzeon
konpuestoik; ta txékorrantzako-ta garagar-irin pixkat ekartzen gendun, baiño al
balimazan garikin da artokiñ. Ta itxen iruroi bat oillo, etxeko terreno guztik libre
zittuela. Arrautzea urte guztiñ; ta tarten oillomat iltzen bazan, ue ill ta ala re ez
giñen iltzen. Oillaskok e itxen.

Artozuriketan biltzen al tziñeten?

[J] Bai! ue juergea izaten tzan. Ainbeste arto eon, ta batzuk itten tzuen, ba, artoi orrie
kendu; eta geo gelditzen tzan burue bakarri biltzeko. Guk, beiei negun emateko re
balio izaten tzuen, da orrik ezkendun bat e biltzen; itte gendun be zuztar da guzti
jarri... Lau-bost o dozenerdi at gurdikara jarri ganbaran, da “aber artozuritzai-
llek!”; ta igoal, dozena bat laun. Illuntzen; ta ordu pare aten-irun aittu artozuritzen,
geo gaztiña errek jan, ta ala muz egokitzen tzanen naiko jolas iñ artopillan, ta
earki, itxea.

(...)

Maizorrie, artoi orrie kentzea izaten tzan, gosea balimazeon beientzako txéko-
rrai emateatik. Garai artan, udazkenen igoal izaten tzan leortea, abuztu-agorren, da
ordun iñ izandu gendun iñoiz; maizorrie esaten tzizaion. Baiño bestela, neguako
jasotzeko ez, beiñ e ez giñen aitzen. Lana zan.

[A] Baiño gero, kentzen tzaion goiko gára ori, lora ori, ona da eo txarra da oi kentzea?
Beti kendu itten tzaio emen.

[J] Oi zabaldu ezkeo kentzea ona da. Zabaldu arte ez. Oi bear men do artok alea itte-
ko, orren autse. Baiño oi zabaltzen danen, autse eun baten zabaltzen da. Orrek
gana-jana zon, ugari; ta ona gaiñea, e, arton lora oi; prexkoa daun bittarten bildu-
ta, oso ona.
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Inguruko jendea jungo zan normalen artozuriketa, ala?

[J] Bai, jenealen inguru xamarrekok. Beiñ eo beiñ Joxe Mari argiñe re jungo zan, on
aittezana re.

[A] A! jarri balimaziñuen ari arroza, eo esne-arroza, eo olakomat... oitze o zerbaitt...

[J] Oitze, oitze ekartzeati juten tzan ue.

Oitze?

[J] Oitze da, beiek umea in, da aurreneko esnea. Aurreneko iru eo lau eunen esne ue
galdu itten da eosten jarrita. Ue izugarrizko oitz-zalea zan!

(...)

[J] Guk, artozuitzeko denboran, ibiltze giñuzten kantak. Gue aittonazanak errosarioa
asiko zon aurrena; geo Karmengo lorea esaten tzion kanta bat bazon; akto a fede-
kok, errezatu bearrekok; danak memoriz ikasita. Saio at; ta geo ondoenen, aik
gozatzeko, bazekiñ jenio txarren eoten giñena, eta aik gozatzeko dozenerdi at bert-
so botatzen tziun.

Txerri iltzeak

[J] Guk, txerrie iltzen tzan eunen, banketea bezela itten gendun; Otsaitzakokiñ sozio
ibiltzen giñen-da. Gue etxen txerrie il bear tzanen ilko zan goizen seiek-seiek laur-
den gutxi, inguru ortantxe; txerrie goiz. Otsaitzati bi laun etorriko zien gue etxea
txerrie iltzea. Txerrie il, ta beiñ odola atata erretzen jarri ezkeo, “bueno, geo etorri
lanak indakon gosaltzea”.

[A] Gibela jango zuen gero, ezta?

[J] Geo gibela; brasekiñ pruebea in, da brasea artuta ola jaso izaten bazon...

[A] Gibela ez al tzenduen, e, albaitteroi-ta ematen zeatzeko?

[J] Eamate giñun, baiño aurrena pruebea inda itxen; da brasea artuta eantsita jasotzen
baldin bazon, ona zeon, eta ue jan itte gendun. Gibela ta lorak, gosaltzeko.

[A] Zer bestea?

[J] Lorak, oain beti meikuk analisise eitteko eskatzen duena, entrikulas. Guk e bauz-
ku lorak; emen, tripan da birikan-da separazioako daukun tela oi, barrungo tela oi
da, oi[k] tie lorak euskeraz esanda; ta erdaaz esanda las entrikulas. 

Geo, txerríkiñ oolkik-eta ingo ziñuzten.

[J] Guk itxeko lanak in, da gue amazanak-eta gosarie prepatzen tzuen; da aik etortzen
tzien gosaltzea bi laun. Gero, ango etxekoandrea etortzen tzan oolkik itten launt-
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zea, eta antxe. Bazkaldu, bazkalondon txerrie puskatzea. Gauen afarie; beiz e andi
etorri in bear tzuen.

[A] Zer jaten tzenduen gauen afaltzeko? txerrikie beiz e?

[J] Solomoa igoal.

[A] Ta gero olki banatzea izango zan, ezta?

[J] Olkik eta ezur koxkor bat o. Bestela ezur asko gelditzen tzan itxen, ta ola itten
tzan, bizkarrezurre ola puxka txikik itten tzien; eta bizkarrezur puxkata at eo beste,
geo besoko o masailekoa beste paleta puxka txiki bat; ta oolki pare at, o batzui
geixo zienai iru, o. Geo, beste, este lodikiñ itten tzittuen murtzillek esaten tzioen,
aitako bat eta auzon partittu itten tzien. Eta gero, aik iltzen tzuenen, etorri itten
tzan, ta txerri batekiñ askotan jaten giñuzten. Ta bestela, danok bakoitze be etxen
bakarri geldittuta, zortzi eunen geiegi, ta geo bat e ez.

Apaizei-ta olkik bai?

[A] Bai, apaizei aurrena zeon. Ta guk etxen nola genduken apaize, gaiñea, guk olkie-
ta dexente jan deu.

[J] Ba, olkik merkek izaten die. Ittea lana.

[A] Ta txoixoik etzan partitzen urdun, e.

[J] Txoixoa ondo gordetzen tzan ordun e. Guk urten bi txerri iltze giñuzten, ta
Otsaitzan e geienen bai.

[A] Zenbat kilokok izaten tzien txérrik?

[J] Ba udazkenen iltze genduna, ortxe eun bat kilo ingurukoa o ola. Segidan jateko.
Baiño gero otsaillen azkenaldea o iltze genduna bestea, ue berreun kilo eo berreun-
di gorakoa; udako gordetzekoa. Udako, o geo, garie ebakitzea juten tzan jendei-ta,
txoixokiñ indako tortillea, ta gaiñen beste gauza at urdaiazpikokin, da... Txoixoa
ordun konserbatzen tzuen txerríñ mantekakiñ; mantekak urtu eta egurrezko eltze
aundi baten sartu; ta mantekatan eoten tzan eo bestela oliotan; mantekatan e bai ta
oliotan e bai. Eta oaiñ konserbatzen da, jarri plastikon da konjeladoran. Lan gut-
xigo do, eta garbigoa.
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- 1932an jaioa, Ernaitzan41.
Ezkondu Aierdira (Aiestaran erre-
ka auzoa) (gaur bertan bizi da).

- Aita Ernaitzakoa. Ama
Urtsuenekoa42.

- Eskolan 6 urtetik 11 urte arte.
Ordiziako Karmelitetan hilabete.

- Neskame Ordizian urtebete (etxe
euskalduna). 

- Etxekoandrea eta baserritarra.

Maria
IRASTORZA ETXABE
- 1922an jaioa, Aierdin43.
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zenarekin.
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Konportakoa.

- Eskolan 11 urte arte.

- Yani lantokian ibilia.

- Etxekoandrea eta baserritarra

41 Ernaritzaga
42 Urtsu Goena
43 Aierdi Goikoa

Grabaketa: 2000ko azaroaren 25ean, kultur etxean. (2 ordu)
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Dominika 
ESKISABEL URBIZTONDO

(ikus 199.orrialdea)

Pepita
MENDIZABAL AIESTARAN

(ikus 243.orrialdea)



Eskola

Bueno, eskolan ingurun asiko gea. Eskolan Zaldibiñ ibiliko ziñeten, ala?

[D] Ni asko ez. Lanen, itzulan ta beizai, goldan, larren, zertan ez. Segan asko, Aldaun e
bai, Jose zanakiñ, garoa ebaitzen. Arek, oixe, urdun garai artan gu utsekiñ lotsatze
giñen, da zatoa eamaten tzon ardokiñ. Ta: “nai’zu pixkat?” esaten tzin beak eaten
tzonen. Ta nik, tuntun onek, lotsau ardoa zatotik eatea; nola eaten tzan e enekiñ.
Gustoa eango nukenen e: “ez, ez, eztet nik ardoik eaten”; da segi. Ark ardoa ean, da
majo; ta ni bate ean ben (...). Nik sumar, egie esateko, juxtu-juxtun ikasi nun.

[R] Bai, sei urtekiñ eo ola asiko nitzen ni re eskolan, sein bat urtekiñ. Eta ia amaika
urteako eo geittuta. Geo, illabeten Ordiziñ ibili nitzen; Karmelitata bialdu niñuen.
Oaiñ aittu zazu ze politte; nola ikasiko nun, ba, nik? Ba, mojak galdetu zien:
“komo te llamas?” Enekin ze esan tzien; eta gero, bi euskaldunek bazebiltzen, ta
aik esan tzien: “izena zer dezun galdetze’izue”. Ta esa[n] non nee arten: “au dek
marka”. Eske erderazko liburuk, klaro, memoriz ikaste gendun lezioa ondo, baiño
ezkiñikiun ze esate gendun ezer e. 

Ta an nebillen denboran, bazkaltzeko-ta zirkuloa jute nitzen; eta ango nausik
dibidir nola itten tzan, da arrautzak oinbeste kontauta, ta beste zea inda, ta arrek
eakuste ziñakin; baiño nik illabete an pasatu nunen, ezer ez, ezer ez.

Ta maixuk eak zer tzien, erdaldunek?

[R] Karmelita monjak, erdaldunek.

Eta emen Zaldibiñ ibili ziñenen?

[R] Erdaldune, erdaldun maixtrea zeon, naparra.

[M] Emen, gue denboan, dana kanpoti, maixuk eta maistrak.

[R] Ta klaro, gero, itzulan geitzeko ta etxen geitzeko esan ezkeo, ba gustoa geitze
giñen. Or Kalbariotan, bazeon motill bat, or gurasok eta bakarren batzuk etxen eon
ezkeo, etzon ezer itten, baiño bestela... Oaiñ umeri esate´iu: “ez kasoik iñ; eman
zeok e”. Ta geo eote naiz pentsatzen: “neoni earra nitxoan, ba”. Eske, ikaatu, ue
beti kanpon baldin bazeon, beti itte ziun zerbaitt, o orrea eo onea; ta gutzako ue
naikoa zan ikaatzeko.

Emen kaletik, Goiko Biketxeko zea ortati, Iturritzako sorok eta dareneko arta-
tik, Benta Berriko ataia atatze nitzen, an ez pasatzeati, kamiñon ez pasatzeati. Ta
gero, etxen geitzeko esan ezkeo, nola ezkiñen ba geittuko? Urruna, aundigo[k]
kiñen garaien, ikusitakon esate nion, ganau ona zala ue; ta parre itten tzon.

Ta amaika urtekiñ eo geittuko nitzen, gaiñea. Baiño, emen e oixe, lezioa jart-
zen tziun, baiño gero baserritarrak, ba, kalekok, zu zortzi eunen eo bi eunen eo
ezpaziñen etortzen, ba bestea aurreago zijon. Eta gero ya, onek esan dona, lotsea
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emate zizun. Geo, ia gorputzez aundi giñen, ta kaleko zea guztiri, bateko kuku-
prakak ezpazien, gaztiñak, bee garaien beti zerbaitt ekarri bear tziozun, zerbaitt
launduko bazizun.

[M] Asike, ikeati xamarra ziñen, e! Nik ekarritako gaztiñaik etzuen jan! (...)  Ni re
olaxe, amaika urtekiñ eo geatu nitzen ni re. Beti, aittona re bagendun gaixoik, eta
ue zaindu bearra. Ta amak nola jun bear izaten tzon beti lanea kanpoa, atsaldetan-
da, ba: “geatu bear [XXX] ume”, ta antxe geatze giñen. Ni gustoa enitzen geatzen,
e. Ni mari-motil xamarra nitzen-da.

[R] Klaro, zu etziñen ezerkiñ ikauko ta; gertuko[k] tziñeten zuek kaleti, ta gu an base-
rriko puntan, bakizu ze pasatzen dan.

[M] Ibargungo Rosario no[n] nik laune bat emen, eta bestela re eoziñekin sartze nitze
ni. Ta garaiñ  eskatze zittuen gauzak, mizperak eta, beti esken. (...) Klaro, lezioa
ikaste gendun maixtrak emandakoa guk, baiño orrek esan dona.

[R] Bai, bai, maixtrek emandako lezio ue, maixtren aurrea jun eta memoriz ue dana
esango gendun, baiño...

[M] Ze esaten ai giñen, oi zan gure prolemea.

Ta kastiguik jartze al tzizuen euskeraz itteati?

[R] Gue garaien ez. Gue aizpak-eta esate zuen eraztune jartzen tziela euskeraz itten
zuelako. Gu jun giñen garaieako ez.

[D] Guri, ola jarri (behatzak elkarrekin bilduta, gora begira) ta regla bat zon, Epifania
o...

[R] A bai, aitzerea badiñat.

[D] Iar-iar bat. Arekin, ttaka, jotze giñun.

(...)

[M] Baiño prolemea oi izaten tzan gaiñea, danak batea, txikik eta aundik; bueno sei eo
zazpi urtekiñ asiko zan jendea gue garaiñ.

Ta mutil da neska, danok batea ala aparte?

[M] Ez, motillek aparte; buenooo, au ikusi bagendu! Oaiñ ibiltzen tzeaten bezela. Ze
izango ote zan? Fusilako giñutzen!

[R] Eskolak aparte zeren. Bat emen, motillena, ta bestea ogarra daun ortan, eskola
txiki bat, ogarreko ortan.

[D] Bai, gu or ibili giñen.

[R] Gauza bat ondo ikesi gendun behintzat; tablea ondo ikesi gendun. Feriko enkarguk
itteko, ta andi bueltan. Geo beste liburu txiki bat e bazan, eta arrek, asi kilo erdi-
tik eta gora...

286 ZALDIBIAKO EUSKARA - Bertako bizimodua, ohiturak eta pasadizoak



[M] Oso ona zan, bai.

[R] Ue re beiñ entendittu ezkeo erreza zan. Baiño ue re ikesi arte zaille. Ta eskolan e
oixe pasatzen tzan. Geo liburu arrekiñ, bai arrautzana, bai eozer gauza zendula,
ainbeste kilo, ainbeste zea, errez moldatu giñen. Ta andi aurrea nik dibidir bi
numerokiñ enun ikasi. Numero batekiñ ondo, ta ya bikin zea. Oaiñ aitze naiz asko-
tan pruebak itten.

Ta garai artan, etxen ze ikusten tzuen, erderaz ikastea mesedeko izango zala?

[M] Abeer, oixe! Oi nai zuen. 

Emen gue atzetik, gerrako garaiñ, Ataungoa bazan ba maixue, Martin
Barandiaran. Gue ánaiek-eta arekiñ ibili zien. Gerra etorri zan garaiñ, ba arrek
bakizu, beste zea oitakoa zan dana, eta txapela gorrik jantzita etorri bear eskola. Ta
etxea jundakon eskatzen tzuen gure ánaiek, baiño amak etzien eosten. Komerie
izaten tzan. Etzon nai bere semek txapela gorrie jantzita ikusi. Ta motil-kozkorrak,
klaro, ordun e Gaintzea ta Larraitza ta eskursion juten tzien txapela gorrik jantzi-
ta, ta aik gabe jun bear. Ta ekarri etzolako, ta atentzioa emango zion.

Pasadizo bat

[M] Festatan-da etortze giñen, da klaro, etxea jun bear. Amarretan bukatzen tzan
estriñeko saioa, ta etxea jun bear, da illunpetan jun bear izaten tzan. Gaiñea, bidek
e txarrak.

[R] Zuek ala re amarrak arte; jo, ondo! Zazpietan Arreseneti gora! Illunbistan, ta alare
bildurrekin gaiñea.

[M] Baten esango´izut ze in gendun guk. “Bueno, oaiñ etxea, au dek lastimea. Oaiñ
etxea jun ezkeo etziun utziko atatzen”. Joxepa Zubialdekoa ta biok. “Emen nola
geatuko gazten ba?” “Bai, geatu in bea[r] ´ñau”. Ta nun geatuko? Aztiak, eskilla-
rak io, ta an atzea bakizu nola dauken balkoia, ta an azpi ue leorra eoten tzan.
Geatu gea, biok; Konportakoa etxea jun tzan bildurrez, Demetria Aistranguenekoa
re bai, eta gu biok geatu gea. 

Festatako jartzen tzittuen plazan árgik, baiño bestela plazatik Arresenea bat e
etzeon argík; Arresenen nola izaten tzan soiñu bat, balkoiak argie.

[R] Oaiñ baiño festa obe[k] tzien urdun.

[M] Urduko mutillek oain bezela nazka be zeren. Gaur arrapatzen baziñuzten ikittu itte
zizuen pixkat, entenditze´zu?

[D] Zarpa, eo, amazanak jotzen tzon panderoa; emen Zarpa ta bizi die, ba? panderoa
orren amak jotzen tzon, alta-alta bat. Nolako zea izaten tzan! Etzat azten nei ue!
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[M] Esango´izu[t] pa geo ze in gendun. Ala eon gea, ainbeste denboa, pentsa zazu,
amarretatik amabik arte. Eta alako aten, klaro, zuek eztezue ezautuko. Zubialdeko
Prantxika Ordiziñ bizi´a eta Iñaxi Irunen; ik ezautuko´ittun. Eta aik eta
Aistrangueneko Maria Kruz, ta Teleiko Anttoni, ta orko neska koadrillea, danak
batozte kalea; eta Aztian, karreran, bire oitan etortzeko bear izaten tzan katiuskak
eo zapata zarrak eo, ta geo besta atzuk jazten tzien. 

Urduntxe genden balkoipe artatik ata ta karreran, jendea gora ta bera asi zala,
ta Aztiako karreratik beida. Eta, nun datozten neska orik; sartu´ie ta ikusi gazte gu
an, ta nei esan tzin Zubialdeko Iñaxik: “Baiño, Maria, emango´iñ amak; gue etxe-
aiño etorrita zebillen”. Billa, aizu. Ainbeste denboran or eon giñen, ta ala jun gea
etxea korrika; eta Zubialdeko pare ortan esa[n] nion nik: “Emen ote zeon gure
ama?”. Sentittu gendun izketan, bi amak an tzeren. Andi ju[n] nitzen ni enbalaje
earren etxea!

Etxea ju[n] nitzen, sartu naiz oian, eta nee koartok baziñan orduako giltzea.
Itxi´et giltzekiñ, an nau oian azpiñ lurrin baten. Alako aten, etorri´a gure ama oi:
“Iriki zan atea!” esate ziñ. “Iriki zan atea!”. Nik ezta kasoik e. Aittek esaten tzion:
“Etorri zaiz ortik oia!”. Orratio! Etsi zonen amak jun tzan; aitten esana in tzon;
bestela arrek ordun arrapa baniñun... Ara, nola ibili giñen.

[R] Bai, ta bestek danak etxea jungo zien afaltzea, ta geo kalea jungo zien. Baiño zuek
etxea jun baziñeten etzenduken kalea etortzeik, eta negoziatu zenduen.

[M] Negozia gendun, baiño gaizki eta zakun.
[D] Ordun, garai artan, afaldu ta kalea etzeon etortzeik, pentsau re!

Beste pasadizo bat

[R] Ni beiñ akordatze naiz, salientea in gendun guk beiñ, bai. Karnabalak, Iartzetako
Prantxika ta biok. Esan gendun, bueno, Tolosa jun bear gendula. Alkilerra
Pontziok zon. Alkilerreti bizikletak artu, jun gea estazioa, ta estazioa aillatzeako
trena bazijon. Ta nai gendun jutea, ta pentsa du bizikletan jun bear gendula.

[M] Tolosaiño?
[R] Oaiñ oillo-ipurdik eta guztik etatzen tzat, aittatukiñ in genduna guk. Jun gea

Tolosa; bizikletak utzi giñuzten tabernan zean, eta artu du kafesne bat. Toka zagu
bi mutill, eztakit nunko[k] tzien, gaiñea. Eta fiatu in bear da, e! Motill airi esan diu
bizikletak ekartzeko, ta geok etorri gea trenen. Zintzok motillek, e!

[M] Ta etziñuzten aik ezautzen?
[R] Eta ekarri’ttuu bizikleta aik. Ikearrie in gendun, e! Eta geo, Ordizitik Zaldibia re

gu karteron karron etorri gea, ta aik ekarri ttue bizikletak Zaldibia.
[M] Baiño zer tzien urdun aik?



[R] Bizikletak entreatu giñuzten, ta geo guri launtzea.
[D] Zerbaitten esperantzea eukiko zuen ak!
[R] Ta ala, batek Iartzeta jun bear tzon, ta bestea Iparrea. Eta zortzi t’erdik aldea giñen.

Orduntxe erre zan Mizpazaaleta; gu gijotzela sutan tzeon. Eta jun gea Iartzetako,
partitzen dien tokiaiño aillatu giñenen, pues, biok angok giñela zeatu gendun.
Andik bialdu giñuzten mutill oik, ta aldein no[n] nik andio gora, ospa.

Eta gero, klaro, ama ama, baiño aizpa re...
[M] Ue re aman ordez eongo zan, aintzeko.
[R] Bai, gero zan komerie. Ordiziñ eon banitz askoz obe; geo etxea jun bear iza[n]

non.
[M] Etzizuen ateik iriki?
[R] Baai, baiño geo atzea Iparretik etxea jun bearra iza[n] non. Amak etzon jakingo

arrek esan izan ezpalio, baiño! Alaxe gerta nitzen.
[D] Ue dezentea in tzenduen, e!

Auzoen arteko ezberdintasunak

Auzon arten difentzik notatze al dezue? Batzuk esaten diue Elbarrenakok geixogo beze-
la ziela.
[R] Ez, Elbarrenan e lana itten tzan.

Baiño Ordizia-ta juteko joera geio bai, ala?
[R] Bai, Elbarrenakok askoz geio Ordizia; konprea itteko re Zaldibia erria baiño

Ordizia juten dana; ta oaiñ, oaindio re, asko eongo da oi itten dona.
Garai bateko difentzie izate genduna zan, San Ixidrotan Elbarrenen itten tzan

festa, ta ordun apartatze giñuzten: “Au Elbarreneko festa da!”. Orrekiñ akordatze
naiz.

Ta juntau, ta erromerita dano[k] batea jute al tziñeten?
[M] Dano[k] batea, bai.

Launek-eta re nastun danok, ala?
[M] Ez, jenealen ez.
[D] Elbarrengo jendea emengo jendekiñ gutxi; ta ai[k] tzien, nola esago´izu[t] pa, gei-

xookok, beko jendea. Baittunan batzuk, gukiñ ibiltzeko, itzeiñ da oi bai, baiño,
geixookok. Baldin bazien, o ezpazien e.

[R] Baiño oi ezta auzokatik, oi norbeana da; berez da oi.

289Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia - BIZIMODUA, OHITURAK ETA PASADIZOAK





B I B L I O G R A F I A





BIBLIOGRAFIA OROKORRA

Alberdi, J., 1993, “Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak”, FLV 64, 425-442

______, 1996, Euskararen tratamenduak: erabilera, Iker-9, Bilbo: Euskaltzaindia 

Ander-Egg, E., 1995, Técnicas de investigación social, 24.arg., Buenos Aires: Lumen

Arejita, A., 1992, Euskal Joskera, Leopoldo Zugaza: Durango

Aurrekoetxea, G., 1997, “Ahozko testuak transkribatzekoirizpideak”, Uztaro 23, 87-94 

Azkarate, M., 1990, Hitz Elkartuak Euskaraz, Donostia: Mundaiz

Azkue, R.M., 1969 [1923-1925], Morfología Vasca, Bilbo: La Gran Enciclopedia
Vasca

Azkue, X., 2000, Hitanoa Zumaian, Zumaia: Zumaiako Udala

Camino, I., 1997, Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa, Iruñea: Nafarroako
Gobernua

Euskaltzaindia, 1987, Orotariko Euskal Hiztegia, Bilbo

______, 1997, Euskal Gramatika Lehen Urratsak-II, Bilbo

Gaminde, I., 1998, Euskaldunen azentuak, Bilbo: Labayru Ikastegia

Gómez, R. & Lakarra, J., 1995, Euskal Dialektologiako Kongresua, ASJU-ren
gehigarriak 28.zb., Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia

Hualde, J.I., 1991, Basque Phonology, London & New York: Routledge

B I B L I O G R A F I A



_____ 1997, Euskararen Azentuerak, ASJU-ren gehigarriak, 42.zb. Donostia & Bilbo:
Gipuzkoako Foru Aldundia & E.H.U.

Ibarra, O., 1995, Ultzamako hizkera, Iruñea: Nafarroako Gobernua

Larramendi, M., 1969 [1756], Corografía de Guipuzcoa, Donostia 

Mitxelena, K., 1977 [1961], Fonética Histórica Vasca, Donostia: Gipuzkoako Foru
Aldundia

____1988, Sobre Historia de la Lengua Vasca, Seminario de Filología Vasca Julio
Urquijo, Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia

Oñederra, M.L., 1990, Euskal Fonologia: Palatalizazioa, Asimilazioa eta Hots-
sinbolismoa, E.H.U.

____1998, “Euskararen oraina eta ahoskera arauak”, Euskera XLIII, Bilbo:
Euskaltzaindia , 439-449

Pagola, R.M., 1993, Bonaparte ondareko ezkuizkribuak: gipuzkera, Bilbo: Deustuko
Unibertsitatea

Rodríguez, F., Ikastolak eta euskal eskolak, Egin

Ruiz de Larrínaga, J. (ed.), 1954, “Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano
Bonaparte”, ASJU I, 35-106

Villasante, L., 1986, Palabras vascas compuestas y derivadas, Oñati: Editorial
Franciscana Aranzazu

Zuazo, K., 1988, Euskararen Batasuna, Iker-5, Bilbo: Euskaltzaindia

______, 1998, “Euskalkiak, gaur”, FLV 30, 191-233

______ (ed.), 2000, Dialektologia gaiak, Gasteiz: EHU eta Arabako Foru Aldundia

______, 2000b, Euskararen Sendabelarrak, Irun: Alberdania

______& Badihardugu Euskera Alkartia, 2002, Deba Ibarretik Euskararen Herrira,
Deba Ibarra: Badihardugu Euskera Alkartia

292 ZALDIBIAKO EUSKARA - Bertako bizimodua, ohiturak eta pasadizoak



BIBLIOGRAFIA ZEHATZAGOA

Aranburu, P.J. eta beste, 1993, Juan Inazio Iztueta Etxeberria (1767-1845), Lazkao:
III. Gerriko Ikerlan Sariketa

______1993b, Klaudio Otegi (1836-1890), Lazkao: IV. Gerriko Ikerlan Sariketa

______1995, Jose Inazio Gerriko Enatarriaga (1740-1824), Lazkao: V. Gerriko
Ikerlan Sariketa

______1998, Joxe Felix Amundarain Muxika, Lazkao: VII. Gerriko Ikerlan Sariketa

______1999, Jon Otxoa Arin (1672-1743), Lazkao: VIII. Gerriko Ikerlan Sariketa

Aranzadi Zientzia Elkartea, 1984-1990, Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa (2
liburuki), Donostia

Arin, I. & I. Dorronsoro, 1989, Ataungo aho hizkuntzaren barne muinak (2 liburuki),
Donostia: Kriseilu

Arratibel, I., 1995, Hitanoa Goierrin, Eskuizkribua

Azurmendi, J.M., 1996, Ataungo Euskara, Lazkao: VI. Gerriko Ikerlan Sariketa

_____1998, Zegamako Euskara, Lazkao: VII. Gerriko Ikerlan Sariketa

Azurmendi, X., 1992-1994, “Zegamako kontuk”, Egan

Bähr, G., 1925, “Flexiones verbales de uso actual en Legazpi (Goyerri)”, Euskera 3,
73-114

_____1926-1931, “Estudio sobre el verbo guipuzcoano”, RIEV

Barandiaran, J.M., 1973, Obras Completas, Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca

Etxaide, A.M., 1984, Erizkizundi Irukoitza (2 liburuki), Iker-3, Bilbo: Euskaltzaindia 

Etxeberria, P., 1988, Zaldibiako bokalen azterketa akustikoa, Donostia: Mundaiz

Euskaltzaindia, 1925-1928, “Erizkizundi Irukoitza”, Euskera

_____1999, Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa: Antologia (liburua eta lau CD), Bilbo

Fraile I. & A. Fraile, 1996, Oiartzungo Hizkera, Oiartzun: Oiartzungo Udala

Hurtado, I., 2001, Goierriko eta Tolosalde hegoaldeko hizkerak, Lazkao: IX. Gerriko
Ikerlan Sariketa

293Karmele Etxabe eta Larraitz Garmendia - Bibliografia



Irizar, P., 1981 [1949] “Los dialectos y variedades del vascuence” in Contribución a la
dialectología de la lengua vasca I, Donostia: 95-125

______ 1991, Morfología del verbo auxiliar guipuzcoano (2 liburuki), Bilbo:
Euskaltzaindia

Izagirre, K., 1967, “Tolosako euskeraren iztegirako gaiak”, BAP 23, 157-188

_____1970, El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate y zonas colindantes, ASJU-ren
gehigarriak-7, [L. Villasante (ed.)] Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Berrag. 1994

Mujika, S., 1907, “Obsevaciones sobre la ley de afinidad de las vocales en los
subdialectos septentrional y meridional de Guipuzcoa”, RIEV I, 56-58

Navarro Tomás, T., 1925, “Pronunciación Guipuzcoana” in Homenaje a Menéndez
Pidal III, Madrid: 593-653

Olano, M., 1998, Areso eta Leitzako hizkerak, Leitza: Nafarroako Gobernua &
Leitzako Udala & Aresoko Udala

Sorazu, E., Zaldibia: Historia eta Etnografia, Zaldibia: Zaldibiako Udala &
Gipuzkoako Foru Aldundia

Sukia, J.M., 1975, Monografía Histórica de Zaldibia, Donostia: Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián

Ugarte, M., 1993, Legazpi barrutiko itzen bilduma, Oñati

Zaldibiako Udala, Zaldibia Eginez eta Udaletxetik kontutan aldizkariak, Zaldibia:
Zaldibiako Udala

Zaldibiako Udala, Zaldibiako Santa Fe Jaiak 2002, 2002, Zaldibia: Zaldibiako Udala

Zuazo, K., 1999, “Arabako euskararen kokagunea” FLV 31: 165-184

_____1999, Deba ibarreko euskeria, Eibar: Deba arroko udalak 

Zubiri, J.J. & P. Perurena, 1999, Goizueta eta Aranoko hizkerak, Iruñea: Nafarroako
Gobernua

Udalerrikako estatistika informazioa: http://www.eustat.es

Euskararen kale neurketak: http://www.sortu.org

294 ZALDIBIAKO EUSKARA - Bertako bizimodua, ohiturak eta pasadizoak



E R A N S K I N A K





HITANOAREN ERABILERA
INKESTA

HIZTUNA: ___________________________________________  ADINA:_______

Hitanoa erabiltzen duzu?

FAMILIA:

1 .  E R A N S K I N A

BETI NORMALEAN BATZUTAN EZ
Aitarekin
Amarekin
Senarrari
Emazteari
Semeari
Alabari
Aitonari
Amonari

Bilobari (mutila)
Bilobari (neska)

Anaiari
Ahizpari
Arrebari
Nebari

Osabari
Izebari

Ilobari (mutila)
Ilobari (neska)
Lehengusuari
Lehengusinari

Aitaginarrebari
Amaginarrebari

Suhiari
Errainari

Koinatuari
Koinatari
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BAKARRIZKETAN:

ANIMALIEI:

JAINKOARI:

FAMILIAZ KANPO: Adinak eta sexuak eraginik ba al duten ohartu

BETI NORMALEAN BATZUTAN EZ
Nagusiari
Langileari

Zerbitzariari
Ikaskideari

Neska
Mutila

Ezezagunei
Neska
Mutila

Ezagunei
Neska
Mutila

Lagunei
Neska
Mutila

Koadrilakoei
Neskei
Mutilei

Guztiei batera

BETI NORMALEAN BATZUTAN EZ
Emakumea bada:

Noka ala Toka

BETI NORMALEAN BATZUTAN EZ
Arei

Emeei

BETI NORMALEAN BATZUTAN EZ



IRITZIAK:

1.- Zer iruditzen zaizu seme-alabek gurasoei hika egitea?         

2.- Eta kalean gazteago batek zuri hika egitea?

3.- Ezezagun batek hika egitea zer iruditzen zaizu?

4.- Uste duzu hika baserrian gehiago egiten dela kalean baino?     

5.- Adiskide batekin ari zarela tratamendua aldatzen duzu gaiaren arabera?

6.- Gaur egun berorika egingo al zenioke inori?

SINTAXIA:

a) No creo que venga

b) No le he dicho que vendrá Andoni

c) Si viene quiero verle

d) ¿Qué harás si viene?

e) ¿Ha venido Mikel?

f) Cuando venga dile que me llame

g) El que ha llegado ahora es mi tío

h) No ha venido porque no quería

i) No se si vendrá
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HITANOAREN ERABILERA
INKESTATUAK

 IZEN ABIZENAK ADINA  IZEN ABIZENAK ADINA

2 .  E R A N S K I N A

Xumai Matxain Arruabarrena . . . . . . 14

Garazi Aranburu Garmendia . . . . . . . 16

Harri Zumalde Erauskin . . . . . . . . . . 16

Iban Erauskin Usabiaga. . . . . . . . . . . 16

Xabat Garmendia Garmendia . . . . . . 18

Aratz Zumalde Erauskin . . . . . . . . . . 18

Nahikari Eskisabel Ugartemendia. . . 18

Nagore Olano Etxeberria. . . . . . . . . . 18

Izaro Azurmendi Saralegi . . . . . . . . . 20

Xabier Muriel Otegi . . . . . . . . . . . . . 21

Gerizpe Iraola Azanza . . . . . . . . . . . . 22

Munia Jauregi Aiestaran . . . . . . . . . . 22

Aloña Jauregi Irastorza . . . . . . . . . . . 22

Ibon Insausti Oiartzabal . . . . . . . . . . 24

Akaitz Jauregi Irastorza. . . . . . . . . . . 25

Iñaki Gurrutxaga Cacho . . . . . . . . . . 25

Ainara Alberdi Irastorza . . . . . . . . . . 25

Igone Eskisabel Garcia . . . . . . . . . . . 26

Aitor Garmendia Munduate . . . . . . . 28

Iñigo Etxeberria Artola . . . . . . . . . . . 30

Amaia Etxabe Nazabal . . . . . . . . . . . 34

Mari Karmen Garmendia Irastorza . . 35

Begoña Lizarraga Irastorza . . . . . . . . 36

Belen Irastorza Armendariz. . . . . . . . 38

Pili Sukia Mendizabal . . . . . . . . . . . . 40

Dionisio Agirre Mendizabal . . . . . . . 41

Jose Inazio Elizegi Mendizabal. . . . . 44

Maixa Nazabal Iztueta. . . . . . . . . . . . 45

Nekane Irastorza Agirrezabala . . . . . 46

Iñaxio Erauskin Etxabe . . . . . . . . . . . 48

Damian Garmendia Etxabe . . . . . . . . 48

Miel Mari Jauregi Beloki . . . . . . . . . 48

Nekane Sukia Aranburu . . . . . . . . . . 53

Maria Jesus Lasa Aiestaran . . . . . . . . 55

Juan Etxabe Etxeberria . . . . . . . . . . . 58

Juan Eskisabel Iztueta . . . . . . . . . . . . 59

Inazio Garmendia Garmendia . . . . . 60

Pakita Irastorza Etxeberria . . . . . . . . 61

Agustina Etxeberria Murua . . . . . . . . 64

Maritxu Sukia Agirre. . . . . . . . . . . . . 68

Jesus Mendizabal Amundarain . . . . . 76

Maria Irastorza Etxabe . . . . . . . . . . . 78

Juan Joxe Irastorza Arratibel. . . . . . . 80

Felipe Irastorza Nazabal . . . . . . . . . . 81

Dominika Eskisabel Urbiztondo . . . . 84

Mikaela Nazabal Aramendi. . . . . . . . 87

Joxepa Etxeberria Garmendia . . . . . . 89





Lan honen inguruan oharren bat egin nahi duenak,
edo zerbait galdetu nahi duenak,
helbide honetara idatz dezake:

e-mail: zaldibikohizkera@euskalerria.org






