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Jose Bergeraren gertaerak

LAURA BERGERA AZQUETA
DBH 1. eta 2. kurtsoak 1. saria

Etxarri-Aranatzeko Andra Mari Ikastola

Hau nire aitona da. Jose Bergera du izena, 1913an jaio zen 
beraz 94 urte ditu eta Arruazun jaio da.

Aitona zer pasatu zitzaizun eskolara joan zinen lehenengo egu-
nean?

Amak esan zidan, beno mutikoa sei urte bete dituk eta eskolan hasi 
behar duk, begira ezak lehenbiziko esan behar dizu maisuak «¿cómo
te llamas?» eta Jose Bergera «¿cuantos años tienes?» seis años. Baina, 
aldrebes izan zen, galdetu zidan: «¿Cuantos años tienes?» Jose Bergera, 
maisuak igarri zion,ni gelditu tomatea baino gorriago, ohartu nintzen 
gaizki esan nuela, eta maisuari parra eman zion. «Señor maestro, ¿que 
he contestado bien?», «Sí, ya vale, ya vale», maisuak parra eta parra.

Nola ezagutu zenuen zure andrea?

Andrea, ba adina etorri zen eta amak, begira ezak mutikoa, gu za-
hartzen ari gaituk eta ia adinean hago, eta neskato bati esan beharko 
diok! Eta beno, beno esan iezaiok eta esan nion. Lehenbiziko herriko 
batekin hasi nintzen,herriko batekin hasi nintzen eta ez, ez zuen nahi, 
eta gero gazteak Ubertiara asko joaten ginen jai zenean arratsaldea pa-
satzera. Eta han egin nuen andregaia, Ubertian, han paseatzen neskato 
batekin, hitz egiten hitz egiten nuen, eta ezkondu arte, bai.
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Non egin zenuen lehenengo zita?

Lehenengo zita, ba hor Ubertia ibilbideko karretera horretan. Nik 
banekien baina hemen etortzen ziren, gure etxearen sarrera handi 
horretan, postaria, hark eta esan zidan:

—A, Joxe, ya hay una chica buena, maja y trabajadora como pati! 
Y si? 

—De donde es? 
—De casa Estrutx.
—Bueno como nos juntaremos?» 

Y abia una, erdaraz edo euskaraz? bazegoen neskato bat hemengoa, 
Ailondon bizi zen eta, egun batean joan nintzen, iluntzean, karroa 
hartu eta merria, artoa, garia eta hola, txikito bat edatera sartu nintzen 
eta arruazuarra zegoen, hark ezkonduta, Maria Luisa izena zeukan, 
eta ibili ginen hizketan, eta hizketan andregairik banuen eta ez, ba ez 
dakit, esan zidan, ba aki ya ai chicas, que irian con tigo, eta, bai? eta 
bai, beno nola hasiko gara, ba? Handik hiru edo lau egunera, posta-
ria hemen ibiltzen zen eta, Joxe esaten zidan eta zer, zer behar duzu? 
Esan dit Juanitak tren txikia pasatzen da Uharteko geltokian eta bihar 
joateko,tren txikia, eta zazpi t`erdietan, pasatu zen tren txiki hori, eta 
ez zegoen han eta betor bedi geltokiaren alde hartara, tapa-tapa eta 
ohartu nintzen eta halako batean pipa-pipa-pipa, eta emakumearen 
pultsua da hori eta elkarrekin ibili ginen, bazterretan ere ibili ginen, 
eta egon ginen hizketan handik despeditu, lagundu nion etxeraino, 
handik bizikletan etxera, eta hori zen, orduan banuen andregaia.

Eta zerengatik joan zinen gerrara ba?

Gerra, bai jende guztia ateratzen ari zen eta gero, hainbeste kontu 
aditzen zen, elizak bota behar zituzten eta bota zituzten, Asturiasen 
alde horretatik, ni egon nintzen Asturiasen, «porbincia de asturias» eta 
han elizak eta, han ailegatu ginen eta zalduak puskaturik eta rantxoa 
prestatzeko Asturiasen… bi rantxo prestatzera han ailegatu naiz ni.
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Zer lekutan egon zara gerra garaian ba?

Gerran edo, leku guztietan kasik, denetan, lehen eta lehenbiziko 
Donostian hasi ginen eta hortik aurrera Bilbo, Santander eta ia Oviedo 
baina ia Galiziara ez ginen ailegatu, zerengatik Galizian atera ziren 
bolondresak hemendik bezala, jende asko atera zen handik, elkartzen 
alde honetara eta joan ginen, espera, joan ginen, bai desfilatu behar 
genuela, eta non izan behar eta, beno, beno,prestatu, biharko pres-
tatu kamionak heldu dira eta, eta Valentziara joan behar dugu, hau 
gerra ondoren eta beno joango gara, joan ginen Valentziara eta han 
desfilatu genuen Valentzian, kabaleria, artileria, infanteria, moroak eta 
espainiarrak, kasik, kasik naziak ziren eta denak separaturik, desfile 
handia, en la calle de España, kale handi eta luzea, jende guztia, balkoi 
guztietan puntaraino jendez, aplauditu egiten zuten, «viva el ejercito 
español» eta gu denok isilik, holaxe denak zaldian infanteria, artileria, 
kabaleria, kamionak, moroak aurretik, desfile izugarria, ikusteko izan 
zen Valentzian egin genuena, urrena gero handik, Valentziatik, ekarri 
gintuzten Donostiara, baina Donostia akabaturik zegoen eta ia Va-
lentzia hartzeagatik, Katalunia egin zen entregatu Katalunia jotzeko 
nahiko arrimaturik bazegoen orduan, eta klaro, abiazioa gelditu gabe 
zioten, ikustean ea nondik atakatuko zuten eta biharamunean goizean 
argitzerako, «mutxatxos, mutikoek, Katalunia errenditu duk! Zer ba? 
Teilatu guztiak, bandera zuriez beteta zituzten, eta esan zien Frankok: 
«catalanes rendimos o entregamos, cataluña sera liberada en poques se-
manas, bosotros teneis ke ablar, y cuando oyeron esto, al otro dia si, todo 
cataluña, erdaraz e? Estaba bostezando y lleno de sabana, no queremos 
guerra paz, paz, paz».

Miseria ezagutu zenuen gerratean?

Asko, goseak eta egarriak, denetatik, asko, ailegatu gara gu, arratsal-
deko bostetan ahuldurik dale, mendiz mendi egarriak ito behar, ur 
pixka bat, ez genuen ikusi eta nagusiak esan zigun, «muchachos adelante 
adelante, bamos hacer un esfuerzo», aurrera, aurrera, ez gara utzi behar 
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enemigoari, pala betetzen zaio, pipa betetzeko segi aurrera, dale ke te 
dale, arratsaldeko bostetan, eta oraindik baraurik.

Non eman zizuten tiroa?

Tiroa, hori zera izan zen Asturias, Asturiasen eta egon nintzen ha-
mabost edo hogei egun ospitalean baina nola baitzen erraza, hau da, 
hezurrik ez zuen ukitu, haragian pasatu zen bala, hamabost edo hogei 
egun pasa nituen eta joan ziren etxetik nire ama eta arreba, ikustera, ia 
makurrago espero zuten eta han ikusi zuten garaian nire ama eta arreba, 
hango miseria, hango garrasiak eriturik, bati begia falta, beste bati es-
kua falta, besteari hanka airean, oi mutikoa esaten zidaten, hau miseria 
eta ama hola da ba gerra, eta nik ez neukan etxera joateko esperantzarik, 
hemendik berriz esperoan daude ia sendatu huan, jendea, estu eta larri 
zegoen, eta aurrera jotzen den arren hori da usuen pasatzea den bezala, 
etsaia han dago estalita eta usuari tiratu egin behar dio, eta hark ziona, 
estalita mendi baten puntan, bazterretan fuego, guri egiten ziguten, 
artileria hasi zen fuego abiazioa goian bonba tiraka elkar ez dakit zenbat 
ibiliko ziren han hilik, bonbak, bost eta ehun kiloko bonbak botatzen 
zituzten, hemengo abiazioa Frankorena, eta jendea, beno hiltzen, 
usua pasan baino gehiago, hartu genituen horiek denak, eta handik 
berriz hura akabatu zen hor, iparra, izen hori dauka, Iparra, hau da 
San Sebastian, Gipuzkoa digo… Bilbo, eta hortik aurrera Santander, 
Oviedo, eta… hori akabatu zen eta oraingo, indar guztiak, etorri zi-
ren honuntza eta orduan hasi zen gerra fuertea, lehen eta lehenbiziko 
harrapatu gintuena zen desenbarkatzen? desemokratzen den garaian, 
han hura opatu genuen garaian, Bartzelona larri zegoen, larri eta bota 
zituzten paperak, katalan eskubiak, «katalanes rendimos o entregamos»? 
«Cataluña sera liberada en poques semanes bostoros bereis, bamos a por 
ellos». Biharamunean kartak, abionetik bota ziguten papera Cataluña
serrinde, jartzen zuen Katalunia errenditu da, teilatu guztiak banderaz 
beterik daude, bakea, bandera zuriak bakea esan nahi du, ez dugu nahi 
gerrarik eta hartu zuen Katalunia eta gero Katalunia entregatzen bazen 
Madrilek zer egin behar zuen, ia lautatik hiru pasa hartu gintuzten, 
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soldadu Frankorenak, eta zer egin behar zuen, Madrilek zer egin behar 
zuen, ia lautatik hiru pasa hartu gintuzten, soldadu Frankorenak, eta 
zer egin behar zuen Madrilek, nonahi besteak daudela bandera zuriez, 
horrek esan nahi du etorri baina ez dago gehiago gerrarik eta ez dago 
tiro gehiago botatzerik, etorri esan nahi du horrek.

Nola egon zara hainbeste jenderekin gerratean, ikasi duzu hiz- 
kuntzaren bat edo?

Zenbat hizkuntza ikasten den? Asko, entenditu bai baina guk ez 
dakigu ahoskatzen haiek bezala, asko entenditzen ginen e!, haiek e 
haiek berak, batera ibili ginen baina jana, jateko haiek prestatzen zuten 
ardiari esaten zioten «burrego» haiek berak hiltzen zuten eta beren 
zeremonia egiten zuten hartu eta fuego, beno haurrak bezala ibiltzen 
ziren eta laguntza ere eta guk beraien alde.

Badakizu hitzen bat, arabez?

Jendearena bai, Adu, Bakbu, Adaja, Binbabu horiek dira moroen 
izenak e!

Eta beste hizkuntzaren bat edo?

Gainerakoak entenditzeko moduan ziren, holako katalana bezala 
eta Asturiasen Asturias bezala, hitzak ezagutuko genituen, hainbeste 
jenderekin ibiltzen ginen: hi asturianoa haiz! Eta bai! Zer ba? Hik, ez 
al da? eta bai, asturianoa nik, gainerakoan «no se diga», gainerakoan 
ezagutzen dira oso aparte, katalanek ba, katalanek beste moduz dute 
hitza, hitza ateratzerako, tu eres katalan? Esaten genuen eta bai, eta  
holaxe dena.

Aitona, eta gerran ere bai hasi zinen erretzen, eta zerengatik ba?

Bai, zerengatik konbatean asko hiltzen da jendea eta gauez, ilargian 
hasten ginen aurrera egiten eta oztopatu eta bota egiten ginen, jendea 
hilik, eta geldi, geldi, joaten ginen han e! Pausuak eta hanka trabatuta, 
trabatu eta botatzen ginen, kapitainak: «el que es fumador que fume 
y el que no lo es fumador, ke mastique un ajo en la boca, poque el ajo es 
desinfestante y el tabaco tambien, por eso os digo por vuestro bien».
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Eta denak erretzen ez zutenak han rantxeroek ematen zien denei  
3 o 4 bikor azala kendu batzuei, bikorrari, eta hauen rri, rra, rri, rra, 
ibili, hori da jende hilaren usaia ez tragatzeko.

Baina lurrean zegoen edo? Lurrean botarik, eta han hilik, zenbat? 
Oztopatu eta lurrera.

Bai nire amak esaten zuen, bai mutikoa «gerras oigamos pero no las 
beamos» eta arrazoi zeukan ailegatu gara gu, abiazioa, goian zaparran 
sartuta eta, goitik metrailadore bat treee tiroka, eta menditik ere bai, 
gora abionak! Goian borrokatzen, han nola esan genuen, gu hemen 
letxonako ganaduak, erretzen diren bezala, borrokatik bezala han, kara 
a kara rrurru… bakoitza lurrera, beste batek azkar, ailegatzeko bere 
lekura, motorra hondaturik edo zulaturik, puf, holaxe ibitzen ginen.

Eta euskaldunen bat ezagutu zenuen?

Asko bai, ailegatu ni, ni hizketan hasi erdaraz eta serio, serio bat 
begira, aizak, ez al duk entenditzen erdaraz eta? Ez, ni euskalduna 
nauk!

—Bai? bai?

Bai, bai euskaldun garbia, mutiko gizajoa bazegoen, han bildu 
ginen sekulan bezala, banderak atera genituen, bakoitzak bere trin-
txera zeukan, espazioa, pues ochocientos metros mil metros batetik 
bestera eta banderak eta suak, gauez hizketan, pentsatu genuen egun 
batean:

«¿Oye? Deitu nion, ta ¿que, quereis kanbiar la prensa? Pediodikua, 
mañana?» Pues si, beno egiten ditu zeinuak, bata bestearekin.

Zapi zuri bat atera trintxeratik eta isilik eta zuek ere bai, eta bai? 
Pixkanaka-pixkanaka batek pasatzen zuen beste batekin, beldurraz 
eta guk ere bai, azkenean bat atera zen eta aurrera, denok holaxe, 
atera zen adio!, isildu ziren tiroak, isila eta handik deitzen genion, ala 
honuntza, eta hemendik beste bat, hau zen prentsa kanbiatzea, haiek 
periodikoari prentsa! Haiek beren kontuak eta hemen periodikoa askoz 
politago zegoen, ari zen jendea ez desanimatzeko gezurra asko pasatzen 
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zuten eta, eta holaxe ibili ginen, hitz egiten, hitz egiten eta azkenerako  
ofiziala ere bildu zen, gustura gugana eta esan zien: rantxeros, sacales, 
chorizo y jamon y vino a esta gente! Gizon hark ez zekien nola pagatu, 
txorizoa eta hark ez zeukan tabakorik eta guk bageneukan eta tabakoa 
elkarrekin erretzen, oso emozionaturik, ateratzen zitzaion negarra, bien 
artean esaten genuen: pareze, mentira que estemos luchando hermano 
contra ermanos, primos, parientes y todos seamos españoles «¿y por que?»  
Para bernos asi? Eta haiek joan ziren eta gero bakoitza bere lekura 
joateko eta bazegoen mutiko bat bazterturik besteetatik eta, ese ke 
le pasa? Esan nuen nik, ese es un vasco, vasco? «Aizak hi, esan nion, 
euskalduna haiz? Bai, mutiko horrendako, hori zen, la mayor loteria 
lepotik heltzen ginen eta ez ginen separatuko, kaixo nongoa haiz? 
Gipuzkoakoa, baserrian bizi naiz, emozionaturik gizajoa, negarra 
eskapatzen zitzaion, biok elkarri lepotik helduta, musuka, beno esan 
nion, etxeko berririk badaukak eta ez dakit idazten, beno ekartzak 
niri señak nik izkiriatuko zioat, eta eman zizkidan baserriko señak, 
Azpeitia, holako baserria, nahikoa da joanen da karta, izkiriatu nion 
nik, erdaraz, noski eta haiek euskaraz baina erdaraz eman behar zi-
tzaion hark leitzeko, leitu zuen eta ongi dago zuen mutikoa, lan handia 
eman behar duk, nafarra euskara dakiena, beno enkantaus de la bida, 
digan ustedes, ez zekien izkiriatzen esan zion mutiko honek egiteko 
suelto, elkarrekin gabiltzala, que no tengo suelto, ongi dagoela, gizajoa 
emozionaturik eta negarrez, ai euskalduna, euskalduna, «no sabia ni 
pu de caserio, eso es como si a mi me dieran aleman, bueno para mi es 
mas fazil aleman, que aquel txiko de los kaserios, ni una palabra, no se 
en la eskuela komo les darian».

Gerra alde batera utzita, ba dakizu txisteren bat edo?

Beno, bai, beti, bazen ditxoso bat, Pernado Amezketarra zen hori 
eta egun batean topatu zen lakuntzarrekin, hura basa huen eta:

—Ke ai Fernando, Fernando Garmendi, bazoaz geldi, geldi, eta 
besteak erantzun zion:

—Karlos de Kaldera (Lakuntzako pertza) bazoaz zure aldera.
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Eta besteren bat?

Fernando topatu zen aldi batez hemen, ate zahar horietan eta esan 
zioten:

—Fernando, aizak ba al duzu txistosoren bat?

Eta hala esaten dute sudurra eta hala esaten dute:

—Ze iruditzen zaizu sorbaldatik 3 zulo topatzea eta? Bai ba, nola 
ba?

—Berorrek sar dezala sudurra nire ipurtzuloan eta hola zuloa to-
paturik.

—Pernando beti ibiltzen zen bueltaka egun batean topatu zen, 
apaizarekin elizako atarian eta:

—Fernado zer da eliza?

—Eliza zer da? Etxe handi bat berorren asko eta asko ematen duen 
ematen atzetik eramaten den etxe bat.

Bukatzeko azkena bota behar dut, orain erdarazkoa da.

En la kalle de Amara, Lolita etxean, dan tripas callos con un cuartito
erre batean, además hay derecho merendatzia, aziendo un cirris a la 
criada, sukalde atzean, gizonak ez dik ondo ematen mozkortu ezkero, 
riñendo se estuvieron, ama eta bi atso, ez duk harrapatuko uste bezain 
mantso, ke orgullosa eres, emazte berria, como si no sabrian taberna
berean.

—Morroban, morroban: hitz egiten.


