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Ramón Migeltorena Mitxelena:
Baztango ohiturak

MIREN GARMENDIA MIGELTORENA
Batxilergoko 1. saria

Lekarotzeko Lekarotz BHI

Frankismoari buruzko galderak. Nola duzu izena?

Ramon Migeltorena Mitxelena.

Non bizi zara?

Amaiurren, Komainean.
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Noiz sortu zinen?

Esto… mil novezientos… veinti… tres, el veinticuatro de… mar-
zo.

Zer lekutan?

Komainean, etxean.

Zure aita, non sortu zen?

Arizkunen. Arizkungo Ormartian.

Eta ama?

Ama hemen, Komainean.

Eta zure aitak zer lanbide zuen? Aitaren lanbidea?

Lanbidea, nekazaria.

Eta ama?

Ama ere bai.

Zenbat anai-arreba zineten?

Gu hiru, lau! E… neskatikoa hil zen, arreba hil zen. Hiru urtetan.

Eta zu, zenbatgarrena zara?

Ni bigarrena.

Izan dituzu ikasketak edo zerbait? Ikasi duzu zerbait txikitan?

Ba… txikitan nekazalgoan lanean. Eskolatik etorri eta beti aita eta 
amari laguntzen.

Eta hortaz aparte, izan duzu bertze lan bat edo zerbait?

Ez. Ameriketan artzain.

Bai, eta zer urtetatik zer urtetara?

Mil novezientos zincuentai dosetik al zincuentai nueve.

Eta, gehiago ez duzu izan? Lan, bertze lan diferenterik ez duzu 
izan?

Ez. Ez, beti nekazalgoan; batean lastoan, bertzean ardiak… bertzean 
behorrak, eta dena, iratzeak, belar mozten segarekin… makinekin ere 
bai gero, hondarrean. 
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Eta gaur egun, ze lanbide duzu, jubilatua edo… bai, ez?

Jubilatua, bai. Baina beti zerbaitetan aritzen naiz…

Bai bai, badakit

… denbora pasatzeko, egurra xehatzen…

Eta, ze egoera zibiletan zaude? Ezkondua, ezkongabea? Ea ezkon-
dua, ezkongabea edo nola zauden?

Ezkondua, ezkondua, bai.

Eta emaztea ere zer, jubilatua da?

Emaztea ere jubilatua.

A. E, zenbat seme-alaba izan dituzue?

Bat bakarra.

A, eta horren lanbidea, zein da?

Ba… etxeko lanak.

Etxeko andrea. 

E… karrera egin zuen baina ez du jarduten.

A, orain ez. 

Ez.

Eta ze erlijiokoa zara? Ze erlijio? Qué religión?

A, religión! katolikoa, ez dugu bertzerik ikasi guk.

Ya ya.

Txiki txikitatik.

Ba, orain egin bar dugu solas zu zinenean txikia nolako bizimodua 
bazenuen.

A.

E, zenbat urte zenituen Franko hasi zenean… paratu zenean… 
diktadore?

Hamasei urte. Hamasei hamazazpi. Veintitresian sortua…

Orduan hamasei.

Hamasei.
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Eta zure haurtzaroa nolakoa izan zen: pobrea, alaia…?

Bai, bai, franko pobrea bai. Oraingoko aldean pobrea, bai. Esto… ze 
erran bar nuen… gu ez ginen… leitu baitut eta paratzen du ea joaten 
ginen bertze herrietara bestetara eta… hartako ginen herriko bestetan. 
Baina etortzen ginen ilunabarreko etxera, ilun ezkilek jotzen zuten 
iluntzean, eta ia denak etxera. Neskak eta… mutikoak igoal musean 
igoal instant bat aritzen ginen. Baina goizik erretiratzen ginen e!

A. Orduan, nahiko pobrea, ez?

Bai, bai, nahiko pobrea. Ez zen orain bezala sosik.

Ya ya. E… euskaraz ikasten zenuten edo ez zenuten eskubiderik?

Ez, ez, euskaraz. Etxean eta kanpoan beti euskaraz.

Eta eskolan?

Eskolan hartako ginen erdaraz, aritzen ginen. Baina obligatzen zi-
guten pixka bat ikastera.

Erdaraz. Eta zineten orduan behartu behartuak erdaraz egitera 
solas?

Nola?

Behartuak zineten erdaraz egitera solas eskolan?

Ez, ez, ez genuen egiten solas horretan. Maisuarekin, bertzenaz eta… 
zigortzen gintuen. Baina… zera… zigortzen gintuen erdaraz, euskaraz 
egiteaz e. Erdaraz behar ginen mintzatu eskolan.

A. Eta zer zigor egiten zizkizuten?

Bai, belauniko paratu.

Eta, eskolan betetzen ziren Frankoren arauak, legeak?

Bai, bai, denak egiten ziren, bai.

Eta, adibidez, ze lege baziren Frankok paratuak?

A! Frankok paratuak, legerik ez! Orain, eskola mutikoz betea zen.

Ez ez, eskola!

Ez, ez. Guk ez genuen batere horietarik. Eskolan sartu eta errezatu 
eta aita gurearen bat edo errezatzen genuen, horixe. Hori ez dakit no-
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ren denboran egina zen.Maistra, maistra izan baikenuen Erriberakoa. 
Haren denboran zen.

A. Eta haurra zinenean eta… etxean zer egiten zenuen?

Etxean beti bagenuen lana […]: egurra ekarri, xehatu eta…oi, oi 
ama! Zerriendako berdeak ekarri eta su-pizteko adarrak ekarri eta bi-
haramuneko […]. Gero… ikuilua, behiak jezten eta aratxeak kontzen 
eta. Ez ginen instant bat ere geldirik egoten e, etxera etorrita. 

Orduan okupatuak egoten zineten.

Bai. bai, okupatuak. Eskolatik atera eta gero pilotan instant bat 
aritzen ginen eta beti etxean haserre, berandu etorriak ginela…

Eta orduan, haurrak zinetenean aritzen zineten pilotan bakarrik 
edo bertze jokoren bat edo…

Bai, jostetan bertze gisa… ez, ez, bertze jokorik ez genuen. Pilota 
gehiena.

E, etxean zenbat bizi zineten?

Etxean? Aita eta ama, gu hiru anaiak eta osaba eta izeba. Zortzi 
lagun baginen.

A, aunitz.

Ya…

Eta, hola, egun normaletan eta, zer jaten zenuten?

Ilarrak, patatak, eta gisatuak, eta denetarik. Eta ez genuen… dena 
etxekotik e, gutxi erosten genuen. Biltzen baitzen arto eta ilar aunitz. 
Aunitz edo, beti etxean bazen.

Orduen gehiena zen etxean produzitua, ez?

Bai, bai, etxekoa… Oilaskoak ere bai, etxean hazten genituen.

A. Eta haurra zinenean, bazen desberdintasunik pobreen eta abe-
ratsen artean?

Ez! Bai, guk ez genuen desberdintasunik… Denak gure iduriak 
ezagutzen genituen hemen, ez genituen bertze hirietan eta bezalako 
gauzak, ez. Ez zuten bere hizkuntza deus ere azaltzen.
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Eta orduan, hemen, Baztan aldean ez ziren… ez zen aberatsik? 

Bai, Baztanen izanen ziren doike (dudarik gabe). Baina gu ez ginen 
enteratzen nor ziren aberatsak, haurrek…

Bai, eta…

… denak igualtso ibiltzen baikinen.

Ja, eta bataioak nola ospatzen ziren?

A, bataioak… ba… haietaz enteratzen ginen bai, sosa botatzen 
baitzuten, eta sos biltzera joateko.

Eta orduan egiten ziren orain bezala? Meza eta sosa bota eta gero 
familiekin bazkaria?

Ez, ez, mezarik… ez. Mezarik gabe bataiatzen ziren. Igoal hamabie-
tako denboran edo batere mezarik gabe, bataioa bakarrik. Igandearekin 
suertatzen bazen, baina… lehenago… lehenago… arrunt gutxi egiten 
zen bestarekin. Orain bai, orain hala egiten dira baina…

Bai. Eta zer pasatzen zen jendea ez bazen bataiatzen? Gaizki ikusia 
zegoen edo?

Bai zera! Denak bataiatzen ziren! Hemen, gure lekuan, bai.

A, denak orduan?

Denak! E zen inor gelditzen bataiatu gabe.

A, orduan zuendako zen normala denak bataiatzea.

Bai, arrunt normala.

A. Ba, orain egin bar dugu solas adoleszentziari buruz eta bikoteei 
buruz eta bikoteari buruz eta…

A…

Em… garai, zuren garaiko gazteek zer egiten zenuten?

E, egin… dantzan aritzen ginen.

Ze, bestetan?

Bestetan, igandeetan eta bertze gainerako… paseatzen ibili karretera-
tik denbora pasa. Igande arratsaldeetan bezperetara joaten ginen. Eta… 
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pilotan eta musean eta aritzen ginen. Ez genuen bertze biziorik. Zinera 
behin edo bertze Elizondora, behin edo bertze e, arrunt gutxi e.

Bizikletan, ez? Joaten zineten.

Bizikletan, bizikleta zuenak. Bizikleta bakarrean bi lagun.

Eta… adoleszentzian, beno gazteak zinetenean zer egiten zenuten, 
lan edo ikasi? Osea, egiten zenuten lan… bazenuten lanbidea edo? 
Edo estudiatu egiten zenuten?

Ez, ez, ez, ez. Gu hartako ez ginen estudiatzen aritzen, beti lanean, 
beti.

A. Eta orduan estudioak zenbat urterekin akitu zenuten? mas o 
menos…

Hamalau urtetan.

Hamalau, a bale. Ya ya, eta e… Garai hartako, beno eskolara joaten 
zinenean eta, nolakoak ziren eskolak?

Bai eskolak, oi, oi ama! Zaharrak eta bankuak… bankuekin zituz-
ten jarriak. Bankuak eta beno, mahai bat edo… neskatikoendako. 
Mutikoenak, betiko… betiko mahiak, pupitreak edo ez dakit nola 
erraten diren.

A bai. Eta orduan, separatuak zineten? Mutikoak alde batean eta 
neskak bertzean?

Ez, ez, gu mutikoak mutikoekin.

Horixe, mutikoak alde batean eta neskak bertzean

Ez, ez, bi eskoletan!

Ya, oi…

Bai, neskatikoak aparte ziren.

A. E… bikotea? Zuek ateratzen zinetenean norbaitekin, bazenu-
tenean nobia, nork aukeratzen zuen norekin atera, zuek edo zuen 
gurasoek erraten zizueten horrekin ateratzeko?

Ez, ez, ez. Bakoitzak berak. 

A…
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Gure denboran, horretako bai.

Eta orduan zuk aukeratzen zenuen nor zen zure… hori, zure biko-
tea, pareja?

Bai.

A. Em… eta zer, bikotearekin zinetenean, parejarekin, zer egiten 
zenuten?

Denbora pasa. Igoal sartzen ginen tabernan eta ba… gonbidatzen 
genituen igoal, eta… ardo zuria eta gaileta batzuk eta holaxe. Meren-
datu eta ez genuen egiten, bakarrik pasaietan ibili.

Eta zenbat urterekin hasi zineten, hola mas o menos, hasten bikote 
izaten?

Oi, oi ama! Soldadua eginda ondoan. Hogeita… hogeita bizpahiru 
lau urte edo

A, berandu orduan…

A, bai. 

Zeren, orduan zuen denbora horietan jendea hasten zen ateratzen 
bere bikotearekin berandu? Zaharxeago zenean?

Bai, bai. Hemen ez zen gaztetik eta apenas parejatzen. Ibili bai, ba-
tekin edo bertzearekin, baina koadrilan. Baina bikoteka, ez. 

Ya ya. Eta bikotearekin zinetenean egoten zineten normal edo ner-
biostuak edo…?

Ez, ez, normal.

A. Eta, zenbat urterekin hasi zinen ateratzen bestara? 

Bestara?

Bai, ba bestetara joaten eta arratsean eta ateratzen…

Bestetara joaten, ba… hemezortzi hogei urte.

A…

Aitatxiren etxera joaten igoal lehenago ere. Eta… Arizkungo… aita-
ren sortetxera, aitatxi eta amatxi bisitatzera ere. Baina, bestara, bestara 
ez, orduan bagenituen hogei urte edo.
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Eta, nolakoak izaten ziren herrietako bestak?

Bai, orduan ez baikenuen, eta… e… guretako… eta dantzan, jotan, 
aritzen ginen. […] 

Eta, zer herritara joaten zineten?

Arizkunera, Erratzura eta Azpilkuetara. Eta gero, Santiotan Elizon-
dora ere bai, Santiotan… beti, urtero agertzen ginen Santio egunean, 
ja gero ez. 

A, eta Amaiurrera ere doike?

Bai, Amaiurrera herrian bai!

A, bai, bai. Eta… ateratzen baldin bazen, beno e… pobre bat 
ateratzen baldin bazen, beno bere bikotea baldin bazen aberats bat, 
ongi ikusia zegoen? 

Oi, oi ama! Ez dakit, gure denboran nik uste denak pobreak ginen. 
[…]

Orduan, ez zenuten ezta pentsatzen ere, pobre bat ateratzea aberats 
batekin?

Ez, ez, pentsatu ere.

Ja, ja, eta… homosexualitateari buruz zer pentsatzen zenuten? 

Ez genekien bazenik ere homosexualik! 

A ez?

Ez.

Orduan erokeria bat bezala ez, enteratu zinetenean?

Ya. […]

A. Eta ezkontzak eta, nola ospatzen ziren?

Bai, ezkontzak zenbaitek erraten zuten tratua bezala egiten zutela. 
Igoal gurasoekin eta, baina… ez dakit! Nik horrelakorik ez dut eza-
gutu.

Baina, ospatzeko igoal e, norbait ezkontzen zelarik egiten zen orain 
bezala, meza eta bazkaria? 
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A. Bai, bai, hori bai. «Eztagia» erraten zen, bi egunez zenbaitek, 
bertze zenbaitek igoal afari batekin akitzen zuten, edo bazkari batekin. 
Baina zenbaitek, hemen, Bezanarteko bordan eta, aratxea hil zuten, 
eta bi egunez edo egin zuten besta. 

Eta, orduan denak ezkontzen zineten e… elizan edo zibilki ez, 
ez?

Ez, ez, ez, ez, elizaz. Zibila e zen aipatzen ere, gaixoak egiten zire-
nak

A, eta banketean zer jaten zenuten?

Ematen zigutena.

Baina normalean, zer izaten zen?

Entremes, eta zopa eta oilaskoa ez zen faltatzen. Denetan oilo saltsa 
eta gero oilaskoa edo bildotsa edo segun zer ematen zuten, baina…

A. Eta joaten zineten jatetxeetara?

Bai, herriko ostatuan egiten ziren, jeneralean.

Amaiurren bazen?

Bai, Amaiurren. Gu esposatu ginelarik eta… Elizondon egin genuen, 
Berekotxian. Ez baitzen lekurik denendako hemengoan, hemengo 
ostatuan.

Ya, eta zuen denboran e… bazen dibortziorik?

Ez.

Inor ez zen dibortziatzen?

Somatu bai, dibortzioa. Igoal bakarren bat Ameriketara joan eta gero 
igoal ez itzuli eta andrea hemen. Hori ezagutu izan dut, bat Gartzain-
goa. Hori egin zuen, Ameriketara joan eta ez zen gehiago itzuli, eta 
andrea utzi zuen etxean. Nik ez dakit haserretuta joan zen, baina… 
dibortziorik ez zen aipatzen ere.

A.

Ez genekien zer zen ere, dibortzioa. 

A ez, e?
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Orain egin behar dugu solas e… denbora libreaz eta modaz eta 
kontsumoaz eta horiei buruz

Ohiturak?

Ez, denbora librea eta… tiempo libre ta…

A.

Denbora librean erran duzu joaten zinetela koadrilan eta, ibiltze-
ra… pelotan aritzera eta hola eta… izaten zenuten aunitz denbora 
libre?

Ez, ez, gutxi, arrunt gutxi.

Igandeetan eta?

Igande arratsaldeetan, hartako genuen. Bertzenaz ez genuen saltatzen. 
Goizetik, e… gero arratsaldeetan bortzetara. Eta gero lanak egitera 
etorri behar ilunabarrean, behiak jeztera eta… Gero afaltzen genuen 
zerbait ere, eta.. igoal… ostatura denbora pasa, musera edo…

Ya… Eta, beztitzen zineten modan, hau da, beztitzen zineten modak 
erraten zuen bezala edo zuen airera?

Ez, ez. Oi, oi ama! Igoal, anaien arropa izanak eta… bigarren pasada 
ematen genion. Ez zen orain bezalako modarik, ez! 

A. Beno, nonbait ere izango zen moda, doike!?

Bai, nonbait ere izanen zen, baina… guk ez genuen ezagutzen. 
Gainera orduan gerra ondoan eta arropa ez zen, neketan, Frantziatik 
ekartzen zituzten oihalak.

A bai?

Bai.

Ze, kontrabandoan?

Kontrabandoan. Baziren dedikatzen zirenak horretan.

Eta zuek aritzen zineten kontrabandoan?

Ez, ez, gu ez. 

Inoiz?

Inoiz ez, sekulan. 
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Eta… erosten zenuten arropa erosteagatik? Izateagatik arropa bat 
gehiago?

Ez, ez, ongi behartuta. Guk… amak erosten zituen erosi beharre-
koak, ongi behartuta. 

A.

Bagenekien ibiltzen, eta… anaiaren zapatekin ere!

A, ya ya. Eta, bazenuten etxean telebista?

Bai zera! Ezta radiorik ere ez genuen! 

Radiorik ere ez?

Ez.

A.

Radioak eta horiek hasi ziren gerra ondoan.

Beno, hau ere gerra ondokoa da e.

Bai, bai, beno. Aitzinean… aitzinean ez genuen radiorik.

Ya ya. Eta orduan, nola enteratzen zineten notiziez?

Periodikotik. Ez zen orain bezala ailegatzen ez! E… zerbait pasatzen 
bazen jakiten zenuen zortzi egunen buruan.

A… Eta, periodikoa zer, bazen egunero?

Periodikoa bai. Harpidetua balin bazinen, bazen. Gero ere, osabak 
hartzen zuen… zera… El Diario Vasco, zen nik uste. Diario Vasco eta 
La Voz de España eta hola ziren… Diario Vasco zen, bai. Ez! El pueblo 
vasco! El pueblo vasco zen.

A.

Hura, beti… igandearekin ez zen izaten? Eta, igandekoa asteartean 
edo ez dakit, egun bat… ez zen… falta izaten zen. Osaba egoten zen 
esperoan.

Eta herrira etortzen zen zirkua, edo holako gauzarik? Ikuskizunak 
eta?

Behin edo agertu ziren; hungariarrak, jitoak ziren, hala ere etortzen 
zirenak. Oihal zahar batzuk paratu eta zerbait ere egiten zuten…
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Hori Amaiur, Amaiurrera?

Bai, eta… koarteleko gorapean eta han izaten… egiten zuten.

A. Ongi, orduan entretenitua. 

Bai. Ilunabarretan eta… bai, baina ez ginen gu… etxetik hemendik ez 
ginen egundaino joaten, karrikatarrak (kaletarrak) edo joaten ziren.

Eta etortzen ziren maiz, edo?

Ez, ez, bai zera! Igoal urtean behin holaxe. Jitoak bai ibiltzen ziren, 
eskean bai! 

Jitoak eskean?

Bai, beno…! Hungariarrak, hungariarrak etortzen ziren; gurdia eta 
zaldiak eta astoak eta… denak hungariarrak. Animaleko koadrila 
ibiltzen zen. Eta ebatsi, harrapatzen zuten guztia ebasten aritzen ziren; 
oiloak eta…

A. Zuek ere ebasten zenuten?

Ez, ez.

Beharra bazenuten?

No, keba! Ez genuen ebasten, ez.

Ya, ya. Beno orain egin behar dugu politikari buruz solas. E… 
garai, e… horietan, nola zegoen politika antolatua, ba Franko hasi 
zenean agintean eta?

Gu ez ginen enteratzen ere deustaz. Ez genuen kasurik ere egiten. 

A. Eta… ze, ze erreakzioa hartu zenuten Franko hil zenean?

Ba, Franko hil zelarik ez dakit. Libertate gehiago izanen zen. Gu ez 
baiginen okupatzen politikaz.

A. Orduan zuei berdin zitzaizuen?

Bai, bai, berdin-berdin. 

Ja, ja. Eta ze aldaketa espero zenuten Franko hil zenean? Agian 
bera hil zenean izango zenutela libertate gehiago. Baina zer aldaketa 
edo?
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Ni ez bainintzen okupatzen, deus ere. Ja ere ez. 

Deus? A… beno baina zerbait bai, izan zinen Amaiurko alkatea, 
orduan zerbait?

Bai, hura aise geroago izan zen.

A, Amaiurko alkatea izan zinen Franko hil baino fiteago

Bai. […] Denbora hartan zen, bai. 

Eta, orduan… e Frankok bazenekiten nola agintzen zuen? Ea, zen 
gogorra edo?

Bai, bai, bagenekien. Haren erranak eta… ikasten genituen. Ez 
zegoen bertze… ez dakit nola erran ere… ez zigun deus ere trabarik 
paratzen.

Beno, hemen ez zen somatu.

Ez baiginen politikan eta deustan ere sartzen, gu ez ginen enteratzen 
ere, herri txar hauetan. 

Ya. Eta… izan ziren ondorio larriak, agian Amaiurren, ba Franko 
zegoelako diktadore bazen ondorio txarrik?

Ez. Ez dut ezagutu.

Ez zuten inor hil, eta holako gauzak egin?

Ez, hemendik inor ere. Inor ere. Hor Erriberan eta bai, hartzen zuten 
hiltzeko. Baina hemendik ez zuten inor ere eraman. 

A. Eta, Frankok antolatzen zuen bakarrik bere politika, edo bazuen 
laguntzaileren bat edo? 

Ez baitakit, nola zegoen. Bai… Franko eta Mola, horiek ziren gerra 
denboran bi jeneralak, eta… eta erraten zuten gero izanen zela ja-
leoa…gerra akabatzen zen denboran. Eta Mola istripuan hil baitzen, 
ba gelditu zen Franko.

A, baina hori pasatu zen Franko… hau da, gerra akitu baino fi-
teago?

Bai.

A.
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Gerra akabatu baino lehen, hil zen Mola. Istripua… abioneko istri-
puan. Eta orduan, bertzenaz beldur zen jendea, izanen zela elkarren 
artean. Biek nahi eta… gobernatu. Baina, ez baitzen… bertzea hil bai-
tzen, orduan gelditu zen Franko. Hori oroitzen naiz nola orduan. 

Ya. Eta… Frankok diktadura joateko aintzina, izan zuen aliaturik 
edo? E… joateko aintzina, izan zuen aliaturik?

Bai, izanen zituen doike. 

Eta nor? Ez dakizu?

Ez dakit. Gu ez baiginen okupatzen haietan. 

Ya, beno, baina agian jakingo zenuten.

Ez naiz oroitzen. 

Ya, ya. Eta… zer iritzi zenuen Frankori buruz? Ze opinioa?

Ikasi?

Ez ez. Ze opinio zenuen Frankori buruz?

Opinioa batere, eske… ez ginen eta… ez dakit zer erran ere

Zinen alde, kontra, edo nola?

Bai, alde edo kontra… ez dakit, ez dakit. Beti, beti… beti ikaran 
egoten ginen eta… militarrak baiziren nagusi, eta gu umil-umilak 
egoten ginen denak, hori bai.

Ja, klaro. Beno, orain egin behar dugu solas elizari buruz.

Zeri?

Elizari buruz.

A.

Elizak bazuen indar handia?

Bai, bai, erraten zuten bazuela indarra, ez dakit.

Eta, somatu, somatzen zen hemen elizan…?

Hemen? hemen ez dakit… ba… beti predikatzen aritzen ginen Isie-
tala eta… horietara gustura joaten ginen, baina elizak bazuen indarra, 
bai… ya lo creo!
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Eta, ze maiztasunarekin joaten zineten mezara?

Bai, ohiturak hartuak baitziren ttar-ttarretik eta ba joaten ginen…
gustura joaten ginen.

Igandero?

Igandero bai, bai, ez genuen huts egiten. Baziren bat edo bertze 
joaten ez zirenak, igoal menditar horietarik eta, baina aski urrundik 
ere etortzen ziren; Orabidetik eta Aritzakundik eta… mezara. Eta ez 
orain kotxean eta motoan, oinez! Eta denbora txarrarekin!

A. Eta mezara joaten ez zena zegoen gaizki ikusia?

Ez, ez! Baina, beti… bai, elkarren artean igoal ibiliko ziren solasak 
edo eta… mezara.. Ez zuen kasurik egiten jendeak! 

Ja, eta…

Guardia zibilek ziren gutxien gutxiena joaten zirenak, beti bat edo 
bertze joaten ziren e. Baina… guardia zibilek…

Zer, Amaiurren bizi zirenak koartelean? 

Bai.

A.

Koartelean eta koarteletik aparte ere denbora batez ez zen koartelik 
eta etxeetan partikular… etxeetan maizter, baziren bizi zirenak.

Orduan horiek ziren Frankoren jarraitzaileak bezala ez?

Bai, bai, horiek zuten eta… Frankok klaro. 

Eta, joaten zineten ongi horiekin? 

Bai, bai, ongi joaten ginen.

A. Ematen zituzten txibatazoak eta holako gauzak?

Ez!

A.

Horiek kontrabando denboran eta… kontrabandistekin igoal 
konpontzen ziren; sos pixka bat kentzen zieten kontrabandistei, hori 
egiten zuten.
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Orduan, zuendako onak izanen ziren?

Bai, bai, guretako onak ziren. Errespetua bazen beti.

Ja. Eta, kontrabandoa egiten zutenean zer… zer egiten zuten… zer 
produktu ekartzen zuten?

Oi! Ekartzen zuten eta… denbora batez botoiak eta, parpailak eta…
aunitz ibiltzen zuten, betaurrekoak eta… eta… zera… gero, nik ez 
dakit bertze zer ibiltzen zuten. Oihalak ere bai, behiak, zerriak, behi 
aunitz, behiak eta idiak.

A.

Frantziatik Espainiara, igoal Espainiatik Frantziara, baina jeneralean 
handik hona.

Bai. Eta nondik pasatzen zineten?

Mendiz! 

Dantxarinea herritik?

Ez!! Menditik, menditik altxapeka! Eta guardia zibilak horretako 
ziren, gero bidean atera eta kendu arazten altua botata. 

A, ya, ya. Beno, bueltatzen gara elizara. Eta, joaten zinetenean 
elizara, nola joaten zineten beztituak?

Bai, igandeetako arropak pixka bat… bagenituen ezberdinago, 
hobexeagokoak, ez dakit.

Orduan, igandeetako arropak bakarrik ibiltzen zenituzten igan-
deetan?

Bakarrik igandeetan… laneko, ez genuen buzorik ez, baina pantalon 
bonbatxoak, baziren galtzak gainetik, de quita y pon egiten zirenak.

A. Eta gero elizan bazen legerik edo? Igoal paratzeko toki batean 
batzuk, toki bertzean bertzeak..

Ez, ez, ez. Bai, hartuak zituen jendeak, andreek bazituzten zareak, 
bazituzten beren zareak han zituzten berenak…

Bai…
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Eta hara errekurritzen zuten beti bere lekura joatea. Gizonak nahi 
zuen lekuan eta andreak, andreak jartzen ziren zestoak zutelako ar-
gizariekin.

A…

Hura beti pizten zuten, argizaria.

Ya, eta orduan mezan… beno ja, ja. E… espera eta orduan elizara 
ez bazineten joaten ez zen ja pasatzen, ez?

Ez, ez, ezen deus ere pasatzen. Apeza… enteratzen zen, bai, apeza 
nor joaten zen eta nor ez. Klaro, herri guztia ezagutzen zuen.

Ya.

Eta gainera herri txiki hauetan… 

Eta joaten zineten ongi apezarekin?

Bai, bai, ongi bai.

Zer apeza zen? Nola zuen izena? 

Guk, orain izan dugu Don Agustin Ibarrola; horrek egin zuen aunitz 
urte hemen! aunitz urtez! Eta… gero, Don Agustin, gero Don Jacinto; 
hura hil zen (Arizkungo Landaberroko semea) gero… bertzerik ez dut 
ezagutu nik… eta Don Juan Felipe; oraingoa, Azpilkuetakoa.

Bai.

Eta oraingoak.

Ander.

Baina, Don Agustinek aunitz urtez! Eta… gaurko eguna, Kandelera, 
gaur besta handia egiten zen.

Kandeleran?

Kandelera eguna.

A, gaur da?

E… gaurko egunarekin.

A.
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Eta, behiak, izan omen zen gaitz bat eta behiak hil ziren, behi aunitz. 
Eta egin zuten, Amabirjinari eskaini zioten, eta… besta bat eginen 
zutela segitu zuten eginez aunitz urtez! 

A.

Eta horretarik eman zen hara joanen zirela, eta jolin, denak arro-
sarioa, komikatzera joaten zen jendea. Eta herrietatik etortzen ziren 
bi apeza edo hiru, eta… apezak ere, bazkaria bere etxean eta… beti, 
urtero gaurko egunarekin, Kandelera eguna.

Eta orduan ere denak zineten fededunak, ez?

Bai, bai, denak, herri guztia ibiltzen zen.

A. Beno orain egin behar dugu…

Gero baziren besta seinalatuak, San Pedrotan ere bai; San Pedro 
bezpera edo… eguna, etortzen zen igoal kanpotik fraile bat, igoal 
Lekaroztik jendea konfesatzeko eta… horietan beti ekartzen zuten 
bat extraordinario.

A. Gero, Amaiurko saindua beti zen… izan da orain bezalakoa, 
Amabirjina?

Bai, bai… herriko patroia.

Amabirjina. Ez da aldatu orduan?

Ez, ez. 

A. Beno orain egin bar dugu solas lanari buruz, kanpoan egin du-
zun lanari buruz.

A…

E… kanpoan non egiten zenuen lan, Espainiatik kanpo?

Kanpoan eta… Espainiatik kanpoan Ameriketan, artzain. Bertzetan 
ez.

Ya, ya.

Nahiz eta bertzetan ez naizen kanpoan lanean batere, etxean bai egin 
nuen lana franko! Eta… txeko lanetan aritzen ginen.
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Ya, eta orduan Ameriketan e… egon zinen denbora aunitz? 

Zazpi, sei urte, zazpi urte eskasak. Del zincuentai dos al zincuentai 
nueve.

A. Eta irabazten zenuten sos aunitz? 

Bai irabazten genuen, ez aunitz e. Orduan ematen ziguten doszientos 
zincuenta dolares hilabetean.

Hilabetean,

Bai eta jateko eta denak; arropak eta denetarik, ez genuen sos bat ere 
gastatzen. Ez genuen zertan gastatu, ez baikinen herrira joaten ahal. 
Artzainak kieto ardietan egon behar zuen, ez beti mendian, baina 
arrantxoetan ere bai; alfalfa, mahastien.

A. Eta orduan, egoten zineten mendian, eta bertzenaz izango zen-
uten etxe bat edo zerbait, ez han?

Ez, karroa kanpoan eta… hauek… karabanan

A, karabanan?

Karaban, karpan, karpan udan karparen barnean astopakean, non
ilunduh an ostatu, iluntzen zuen lekuen han geldi eta biharamunean 
berriz bertze izkina batera eta… mendian.

Orduan zen gogorra lana?

Ez, ez, gogorra ez zen… lehen agoantatu, egon behar. Lana bat ere 
ez, bakarrik zen eta… lotura.

A. Eta ikasi dituzu gauzak Ameriketan orain balio dizkizutenak? 
Ikasi dituzu gauzak Ameriketan orain balio…?

Bai, beti zerbait ikasten da hor. Baina… no. Bakarrik egoten zara 
aunitz e… bertze… ikasi baino ikusi egiten dituzu bertzeen lanak, 
eta… aunitz aritzen dira bai, behi jezten eta makinekin eta egundai-
no aritzen ziren… ni beti artzain, artzain eta kamionarekin, hori ere 
bai.

A, eta…

Eta ere urketan.
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A, bai. Eta Ameriketako zer lekutan egon zinen?

Kalifornian.

A.

Bekes fiel.

E?

Bekes fiel. 

A, eta hori zer da?

Herriaren izena. 

A bai. Eta herri handia zen?

Bai, bai, handia bai. 

A…

Bai, bai, bakarrik gu… herrian ez ginen herrian egoten, herritik 
aparte arrantxuetan.

Bai, mendian.

Eta gero mendi zerrara… zerrara ba igoal hirurehun kilometro.

A.

Basamortura, basamortua igoal… bidean bazka baldin bazen joaten 
ginen oinez, igoal hilabete bat bidean.

Ardiekin, ez?

Ardiekin.

Eta zakurra?

Egunean… bai ere zakurra. Egunean zortzi mila hola, kalkulatzen 
zen, egiten zen.

Zortzi mila?

Bai.

Mila, a bai… Eta, egiten zenuten egun osoan lan edo?

Bai, bai, bai, egun guztian. Goizean abiatu eta mantso, mantso, 
mantso ardiak janez, janez, joaten ziren.
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Eta arratsean non egiten zuten lo, baldin bazineten mendian?

Han bertan!

Han?

Non ilundu han ostatu.

A, eta ez zuen egiten hotzik?

Karpa, karpa hedatu eta…

A, ja, ja. 

Hori, udako lekuan eta… han karabanak bagenituen, eta baina 
astopakean astoarekin, hara jaten zuten puska guztiak.

A. E, gero e… bizi zinenean Komainean, hemen, e nor joaten zen 
lan egitera? Denak joan zineten etxetik, lan egitera?… Anai guztiak 
joan zineten? 

Ez, ez.

Bakarrik zu?

Bertzeak Mexikon ziren ni joan nintzelarik, haiek joanak ziren beren 
alde; Miguel zaharrena eta bertzea etxean gelditu zen, baina hura gero 
joan zen ere Mexikora.

Lan egitera?

Bai.

Lan egitera ere bai?

Bai. 

A, eta Mexikon zen lan egiten zuten? Zer lan egiten zuten?

Haiek, Miguel egon zen okindegian lehendabizikorik eta gero es-
netegietan, behiekin.

Ya.

Eta Juan, berriz, hura berriz… bai hura, hura esnetegian ez dakit, 
lehendabizi, naski, okindegian egiten zuen. 

A. Eta zenbat urterekin hasi zinen, osea, joan zinenean e… Kali-
forniara zenbat urte zenuten? Bazenuen?
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Nik hogeita bederatzi urte, han bete nituen hogeita hamar. 

A…

Zincuentaidosean joan nintzen.

A eta joan zineten, joan zinen bakarrik hemendik edo gehiago, 
lagun gehiagorekin?

Ez. Hemendik, Amaiurtik, ni bakarrik suertatu nintzen. Baina ba-
nituen, gu joan ginen hamasei… hamasei ez dakit, hamazazpi edo… 
Lekarozkoak eta hortik mendi aldekoak… Orbaitzeta eta horietakoak. 
Gero… e Arrieta eta horietakoak.

Orduan, e joan zineten kontratatuak edo…?

Ez, ez, ez, guk ez genuen kontraturik. Gero, gero han egin zen 
kontratua, ondotik. 

A.

Ni joan eta bi urte edo hiru urteren buruan, guk libre genuen. 
Bakarrik joan ginen handik erreklamatuta, niri erreklamatu zidaten 
lehengusu baten anaiek. 

Bai.

Nataliaren eta senarraren anaiek. 

A. Orduan ez zineten joan zuen kontura, bazenekiten han baze-
nutela lana.

Bai, bai, handik, handik… zera… erreklamatu, bertzenaz ez zinen 
joaten ahal.

Ya, ya, bai. Eta orduan bueltatu zinetenean, bueltatu zinenean 
Ameriketatik etorri zinen kontent ez?

Bai, bai.

A, ya. Beno, orain egin bar dugu solas egiten zenuten e, lana etxean 
edo… etxean egiten zenuten lana. Ze baldintzetan egiten zenuten 
lan, etxean?

Zer?
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Zer baldintza edo ze… ez dakit, baldintzatan egiten zenuten lan 
etxean. 

Baldintza, baldintza ez dakit zer erran nahi duen.

Ba, ze egoera edo ze… ze kondiziotan. 

Han?

Hemen, hemen, ea egiten orain egiten dugun…

Hemen, bakoitzak bere buru. Egiten genuen behiekin eta zerriekin 
eta, ardirik, guk ardirik ez genuen. Behiekin eta zerriak, oiloak eta… 
ez zen traktorerik eta, orain bezala e, gero hasi ziren traktoreak.

A, orduan indartsuak izango zineten?

Bai, bai. Dena eta… sega.

Bai.

Belar mozteko makinarik ere ez zen, gero hasi ziren haiek ere. Gero 
erosi genuen. Bertzenaz, beti lan nekatuak ziren.

Ya, eta etxeko lanak nork egiten zituen? Igoal gauzak garbitu eta 
etxea, nork egiten zuen?

A, hori amak! Amak edo… andreak!

Hori ere gogorra izango zen, ez?

Nola?

Izango zela gogorra hori ere.

Bai! Ez hori arropak garbitzea denak eta labadoran.

Labadoran?!

Harraskan

A, harraskan. Eta Amaiurrera joaten ziren?

Ez! hemen bagenuen harraska hor… estalpean.

A.

Eta hor garbitzen zuten. Bi harri baziren hola mahai hau bezala, bat 
alderdi batean eta putzua erdian.

A.
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Eta han egiten zituzten denak, ez zen oraingo zerarik ez… lababa-
jillarik eta, bertze gainerakoak denak, denak eskuz.

A. Eta zuek laguntzen zenuten orduan amari, gauza horiek egi-
ten?

Ez, guk ez. Horiek andre lanak ziren, guk bagenuen lana pilaka 
kanpoan aziendarekin eta kanpoarekin.

Orduan, nahiko matxistak zineten orduan, ez?

Ez, ez, matxistak bat ere ez!

No, jolin! Neskak, andreak ere egiten ahal ditu holako lanak, zuen 
lanak ere egiten ahal dira! Ez bakarrik gizonek.

Bai, hartako aritzen ziren. Baina… zera… gizonak ez ziren okupa-
tzen arropa garbitzen eta jatekoa prestatzen eta, emaztekiek. Badira 
emazteki franko gizonen lanean aritzen zirenak, gureak ere aritzen 
ziren hartako, belarretan.

A, orduan, haiek zuenean bai eta zuek haienean ez?  

Ez, guk ez baigenuen lanik haienean! Berek egiten zuten. Guk, guk 
egiten bagenuen hura baldinba… behar baldin bazen eginen genuen, 
bai.

A, ya, ya. Eta e, zenbat urterekin hasten zineten egiten etxean lan? 
Txikitatik?

Etxean lanean?

Bai.

Eskolatik etorri, eta beti, beti.

Noiz akitzen zenuten eskola, zer ordutan? 

E… arratsaldetan, bi orduetatik lauetara.

Bai.

Eta, goizetan ere zortzietatik hamaikak arte, hamabiak arte.

Oinez joango zineten, ez? 

Ez, zortzi ordu gehien pasatzen genituen eskolan.
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A, orain bezala.

Ya.

Oinez joaten zineten?

Bai, bai, oinez bai. Eta denbora txarrarekin… elurra bazelarik eta 
igoal, ez ginen ez orain bezalako zapatekin eta, haiekin, eskalapoie-
kin.

A, eskalapoiek orduan, balio zuten.

Ya.

Eta bazkaltzen zenuten hemen, etxean?

E, bai, bai bazkaltzera etxera etortzen ginen beti. Eta gu baino urru-
nagokoak ere bazkaltzera joaten ziren, punpulustaraino eguerdian. Eta 
arratsaldean berriz eskolara.

Joe.

Kirola, egiten genuen, bai ibili.

Bai, bai, ikusten da, bai. Eta orduan erran duzu zinetela mutikoak 
eskola batean eta neskak bertze batean eta…

Bai.

Hori izan da beti hola?

Bai, bai guk, guk beti hala ezagutu dugu.

A.

Eta hemen ez zen… hemen hasi zelarik konzentrazionea orduan hasi 
ziren juntatzen. Baina Amaiurren beti baziren bi eskola, eta Arizkunen 
zen igoal.

Eta gaur egun den eskola, hori norena zen? Orain, orain den eskola, 
hori, hori norena zen?

Hori, hori berria egina da.

Ez.

Eskola lehenago Moises dagoen lekuan zen, hori, hori ere berria egin 
zuten. Baina lehenagoko eskola, Juana Mari bizi den hartan, han ibili 
ginen gu beti.
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A.

Eta neskatikoak berriz ostatuko goitian, sozietatean han, han zuten 
neskatikoek.

A.

Jolasetako, sala.

A. Eta bazineten aunitz? Haur aunitz garai horretan?

Ui ui ui. Bai, bai, berrogeita gehiago mutiko eta etxeetan familia 
kozkorrak baitziren.

A, orduan Amaiur denbora horietan izango zen handia, ez? 

Bai, jende aunitz bazen. Orain baino aise gehiago familietan.

Zenbat habitante, mas o menos? 

Cuatrozientos… cuatrozeintos… ez dakit, veintetaraino ezagutu 
dut. Orain ez dakit zenbat baden.

Orain hirurehun edo. Beno orain egin behar dugu solas herriari 
buruz. Herriko ekonomia nola zegoen, Franko zegoenean diktadore 
bezala?

Hori, hori, beti kontuak ezin eginez. 

A.

Guardia zibilei eta pagatu behar zitzaien eta… erremedioak eta gero 
medikuari eta albaitariari eta titularrak eta kontribuzioa ezin pagatuz, 
jendea beti kexu.

A.

Baztanen sartu ginelarik, orduan beheititu zitzaigun diferentzia.

Orduan Amaiur Baztanen sartzean izan zen…

Bai.

… bere onerako?

Ya lo creo! Diferentziarekin. 

A. Eta nork erabaki zuen sartzea?

Bai, lehenago ere hasiak ziren eta… ez zela… eta ez zuten onartzen 
eta, azkenean doike gobernuak eta egin zuen.
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Ja.

Kontesko jarri ginen eta… Baztanen sartu ginelarik.

A bai? Eta Baztanen ez zegoenean, joaten zineten bertze herrietara 
eta orduan ez?

Bai, bai.

Hau da, Baztanen aunitz egoten zineten ez?

Ya, baina beti arrazionamendua ere partitzen zen eta… Baztanen 
igoal partitu eta igoal Amaiurren oraindik ez.

A, arrazionamendua, zer zen?

Arrazionamendua? Etortzen ziren olioa eta arroza eta… razionak, 
bakoitzarendako parte bat egoten zen, bai gobernuak igortzen zuen.

Beno, Frankok ez?

Ez, Frankoren denboran.

Ya, ya. Herrian biztanle gehienak e, zertara dedikatzen ziren? Biz-
tanle gehienak zertara dedikatzen ziren?

Denak eta… nekazariak, laborariak denak. Ez zen fabrikarik orduan, 
deus. Denak laborariak.

A, eta maistrak […] (zinta moztu da, baino hau erraten du: non-
goak ziren?)

Iruñekoa Trini, aunitz denbora… Salaberrian iraun zuen, aunitz 
urtez. Eta gero bertze bat berriz, Erriberakoa; Mari Carmen, hura ere 
bai. Gero bertze bat berriz, Burgi edo ez dakit nongoa.

Burgikoa, bai. E, Amaiurren bazen udaletxerik, ayuntamentorik? 
Amaiurren bazen ayuntamentorik?

Bai, bai, bai, klaro ayuntamentua, villa baitzen Amaiur.

Zer?

Villa.

A villa.

Bai.
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Ya. Eta… e, alkateak hautatzen ziren bost urtetik behin edo nola?

Ez, ez dakit zenbat urte. Gobernua kanbiatzen zelarik eta orduan 
egiten ziren.

Gobernua aldatu?

Beno, gobernadorea kanbiatzen zelarik zenbait aldiz.

A. Eta egiten zenuten orain bezala, botoak eman? 

Ya.

Bai?

Bai, bai, botazioneak egiten ziren.

A. Zu zenbat urte izan zinen alkate? 

Zenbat urtez? Ez dakit, sei urte osorik bai, egon nintzen.

A.

Atzenduak ditut.

Eta egin zenuen lan aunitz Amaiurrendako?

Bai, ez genuen sosik, nondik eginen genuen? 

Ya ya, klaro. 

Hala da,egiten genuen ahal genuenik.

Bazenituzten kontaktuak e, ondoko herriekin, ba Arizkunekin eta 
Erratzukin eta kontaktua?

Bai, bai, jendeak denak ezagunak baikinen… denak ezagutzen ginen. 
Komunikatzen ginen eta… eta zerbait ere baldin bazen igoal lagundu; 
etxe bat erretzen zelarik eta, igoal garbitzera eta laguntzera eta.

Orduan egiten zenuten e… auzolana ez?

Bai.

A.

Auzolana bide guztietan.

Orain bezala.

Urte guztietan… bai, bideetan aise orain baino gehiago.

Ya, ya.
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Erdiko Bidean eta, karrikan urtero kasik egiten genuen.

Hori dena auzolanean egiten zenuten?

Auzolana. Harriak ekarri eta… harrobitik eta hedatu; batzuek he-
datu, bertzeek xehatu, bertzeek ekarri, egiten ziren igoal horrenbertze 
behi pare eta… batzuei gaur, bertzeei bertze egun batez. Ortzegunetan 
izaten zen jeneralean, tenore honetan eta hori… auzolana. 

A. Orduan herritarrak joaten zineten denak ongi, ez? 

Bai, bai.

Ya.

Eta ez baldin bazinen joaten, pagatu ere bai egiten zen.

Pagatu.

Auzolanean ez bazen… joaten zen aguazila listarekin.

Bai.

Gonbitea ematen zuen, ardoa… ogi puska eta ardoa ilunabarrean. 
Eta aguazilak pasatzen zuen lista, eta falta baldin bazen… igoal, igoal 
kobratzen zen. Zenbaitek nahiago zuten igoal joan baino, igoal ez 
zen on.

Ya.

Eta pagatu.

Orduan orain bezala, orain egiten den bezala, egiten da ez?

Ya.

A. Herriak egiten zuen Franko apoiatu? 

Ba, ez dakit…

Jeneralean jendea zegoen alde, kontra?

Bai, ez baitzen nabarmentzen. Ez zenekien-eta… zer egin behar 
zen. Aunitz aldiz igoal osabak erran eta bertze bat egin eta… baina, 
politikamente ez baitzen inor sartzen hemen. Guk… ez genuen ezta 
somatu ere.

A. Herritarren artean supongo egingo zenutela denek euskaraz solas, 
ez? Beti.



Bai.

Eta aldatu da lehenago ibiltzen zenuten euskara eta orain ibiltzen 
den euskara? Solasteko modua-eta, aldatu da?

Bai, ez dut uste. Guk… seinale da hemen gu gure euskaragatik, 
Urdazubi aldekoa eta hor, frantsesak gehiago tiratzen du aise gureak 
baino.

Ya. Eta Baztango herrietan notatzen da euskara dela, notatzen zen 
euskara zela diferentea? Igoal Zigan eta hemen, igoala da?

Bai, bai, baina… konprenitzen duzu zenbait, horko, Leitza aldeko 
eta horiek horiena diferentexeago da e.

Ja.

Guk eta… arrunt hemengo, hemengoak tiratzen du Frantziara 
gehiago.

Amaiurkoak?

Hemengo euskarak. 

Orduan bertze, Baztango bertze aldekoena izango da pixka bat 
diferentea ez?

Bai, bai, diferentexago da. Beti seinale izan dut. 

A.

Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak bezala. Bizkaitarrak ez dituzu kasik 
konprenitzen ahal ere.

Ya. Orduan Amaiurko euskarak egiten du Urdazubi eta Zugarra-
murdi aldekoenak bezalatsu.

Bai, bai.

Eta hori lehenago ere somatzen zen?

Bai, doike. Nik behinik behin beti hala… gero baziren frantses aunitz 
hemen eta, hemen ezkonduak. Igoal Frantziatik etorri-eta hamalau 
urteko gerran… eta beti tiratzen du gehiago. 

A. Amaiurko herria noiz egin zen garatu? Noiz egin zen e… garatu, 
aurreratu edo, aurrerapena eta…



Ez dakit.

Eta egin zen industrializatu noizbait?

Bai zera. Ezta hemen industriarik hemendik behinik behin. 

Gaur egun ere ez.

Ez.

A. Beno ba ja akitu dugu, milesker aunitz! 

Beno, ederki da dena. 


