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1. Jaioterria eta haurtzaroa

Non jaio zinen: etxean ala ospitalean? Eta noiz? Zein herritan? 

Ni jaio nintzen Eskoriatzan, Gipuzkoan, orain laurogei urte, be-
deratzi urte nituela gerra izan zenean, bai. Ni etxean, baserri batean, 
Eskoriatzako baserrian. 

Nolako baldintzetan (abereekin, zenbat pertsona…) eta non 
kokatua?

Bai, bai, bai, bai azienda eta oilaskoak. Eta horrela bai. 
Zenbat anai-arreba zineten? Zenbatgarrena zinen?

Gu, ba, gurasoak eta amona eta zazpi anai –arreba. Hamar pertsona 
bai. Ni, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpigarrena.

Anai-arreba guztietatik zenbat joan zineten eskolara? Zenbat urtez 
egon zinen zu bertan?

Eskolara denok, bai. Nire gurasoak ez, haiek ez zekiten. Hamabi 
urte arte, hamabi urterekin baserri batera. Baina Eskoriatzatik Berga-
rara joan ginen, e? Bai. Ni hiru hilabeterekin Bergarara joan nintzen 
bai.

Nolakoa zen eskola? Mistoa al zen? Zer irakasten zizueten? Zigo-
rrik jartzen zuten? Nork ematen zuen klase?

Ah, oso polita, oso ederra. Han mojekin egon ginen gu. Ez! Ez, 
ez gu eskolak, nazionala zenean baino mojekin. Zer irakatsi? Ba nik 
erregelak; «sumar, restar, multiplicar ta dividir», nik gehiago ez nian 
ikasi. Ah bai! Asko gainera, mojak? Asko gainera. Belauniko ipini, hola 
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liburu batzuekin eta holaxe ( eskuak zabaldurik). Mojak, mojak bai.
Nolako harremana zeneukaten familiakoen artean?

Bai, denok ona.
Noiz eta zer jaten zenuten?

Jan? Ba, hiru! Egunean, egunean bai. Zer? Babak, orduan babak, 
urdaiarekin, urdaiarekin eta txorizo pixka bat sartu eta. Baina gose 
asko pasatuta, e! denok orduan gerra denboran gose asko pasatuta. 
Han ez zegoen ezer, «estraperloa» bakarrik eta horrek asko balio zuen 
eta ez zegoen dirurik.

Haurra izatean lanen bat egiten zenuen?

Bai, umeak zaintzen, umeak zaintzen. Hamabi urterekin? ni etxean 
geratzen nintzen. Ez, han bere etxean, baserri batera bidali ninduten ni, 
hamabi urterekin. Eta gero joan nintzen ba, zera, joaten ziren baserri 
hesiak han garoa hartzera, hartzera al «letxo» han garoa esaten da. Eta 
gero ni ume denak, bi urte biberoia eta dena […] hamabi urterekin, 
e! Hamalau arte han, baserrian, eta gero hamalau urterekin, joan nin-
tzen, zera, berriro Bergarara. Lanera gero fabrikara lanera. Bai… ba, 
ehuna, oihala egiten, lanbidez ehulea. Han ezkondu arte eta ezkondu 
nintzenean hona etorri nintzen, Burlatara.

Zertara jolasten zenuten? Nolako jostailuak zenituzten?

E?? Buuuuuu!! Soka… sokarekin saltotan. Bai, asko… eta beste zer 
batzuk, «txikiloiak» esaten genuen guk, hola… batekin. Oso gutxi, 
oso gutxi. Je,je kartoizko panpin bat, eta kito, bai. Orduan ez zegoen 
dirurik, diru gutxi. Jo.. jateko ez zegoen! Eta gero bestela ezer ere ez.

Konturatzen al zineten gertatutakoaz?

Bai, bai, bai, bai. Gu geunden […] bederatzi urterekin, musika 
zegoen Bergarako jaiak ziren eta ni han nengoen. Eta Eibarko mutil 
batzuk etorri ziren, pistolarekin denak eta hala. Eta puuuu!!!!! Gura-
soek hartu eta hala –hala goazen eta hori izan zen dieciocho de Julio. 
Bai, gero ba gerrak egin zuen asko. Etxe horretan, ba mendi batean 
etxe horretan. […] Gorrixak, gorriak esaten zen bezala etxe horretan. 
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Han gorriak alde batean, esaten zitzaien bezala eta nazionalak beste 
aldean.

Zure etxean edo familian euskaraz egiten zen? Nortzuek? Eskolan 
egin zitekeen euskaraz? Normala zen kalean euskaraz egitea edo 
entzutea?

Bai, gure gurasoek oso gutxi erdaraz «asi que»… bai, bai, bai eta 
aitonak ere bai. Bai, lehenengo bai baina gero gerra izan zenean Fran-
cok kendu egin zuen euskara. Eta orduan ezer ez eta nik horregatik 
ba euskara badakit, baina hola, baina bestela ez. Zeren, orduan, ba, 
egiten zuten ba, zer esango dizut ba nik, nire senarrak hark ba, bai, 
hark ba euskaraz dena ikasi zuen baina guk ez. Ba, zer? Bederatzi urte? 
Hamar urte arte. Gehiago ez. Bai, bai, bai… bai, bai, bai, bai, bai. 
Asko, baina euskaraz.

2. Ezkontza eta bikote-harremanak

Beste sexuko jendearekin ibiltzen edo ateratzen noiz hasi zinen? 
Zenbat urterekin?

Beste? Ah! Lagunekin? Neskak mutilak, eta? jeje, ba hamalau ur-
terekin. Bai, hamalau urterekin bai. 

Nola ezagutu zenuen zure bikotea? Nola ikusten zineten? Zer 
egiten zenuten?

Lanean egiten genuen biok. Bai, biok fabrika batean. Ba nire se-
narrak.

Nolako ordutegia zenuten ateratzeko? Zein ordutan bueltatu 
behar zineten?

Ez, gero, eguerditan, jeje, eguerditan, ba zinera joaten ginen 
gauean. Bai, han bai. Baina hemezortzi urte nituen orduan, e? Ba, 
zinea bukatutakoan.

Gurasoak ados zeuden?

Bai, bai, bai, bai.
Beste mutil/neska-lagunen bat izan zenuten?
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Bai askorekin, mutil askorekin. Eibartik joaten ziren asko Bergarara. 
Asko joaten ziren trenean Bergarara, oso, oso handia zen Bergara eta 
han egoten ziren, eta batek edukitzen zuen musika plazan. Eta gero 
ba jai orotan ba denok han dantzan.

Zer egiten zenuten bikotearekin? Sexu harremanak nolakoak 
ziren ezkondu aurretik? Zeinek ematen zuen sexu inguruko infor-
mazioa?

Inork ez, inork ez, gurasoek ez, ezer ez. Ez genekien ezer ez. Ezer 
ez! Jeje.

Zenbat denbora pasa zen ezagutu zinetenetik?

Bai, bai eta hona etorri zen gero Burlatara. Ezkondu baino lehen 
Burlatara etorri zen, urte bete lehenago. Eta orduan ba, gero ni hona 
etorri nintzen. Lau urte.

Nola ezkondu zineten? (Eliza, zibila…) Jende asko joan al zen?  
Bazkaria edo afaria antolatu zenuten? Opariak jaso zenituzten? 

Eliza, goizeko sei t’ erdietan. Bai, bai orduan. Aberatsak ez, aberatsak 
goizeko hamabietan, baina bestela goizeko sei t’ erdietan. Ba, lagunak, 
nire lagunak e.a baina bestela ez, ordu horretan.. Orduan? Ez, Bilbora 
joan ginen, han gosaldu, handik irten gosalduta eta hartu autobusa 
eta Bilbora. «Viaje de novios» hori izan zen. Handik, hori zen hogeita 
bederatzian, abenduan, eta gero joan ginen bueltako etxera berriro. 
Je gure bidaia izan zen. Bai, opariak bai baina gutxi, gutxi! Ez zegoen 
dirurik eta. Egun gutxi izanda.

Nora joan zineten bizitzera?

Burlatara.
Nola izan zen zure ezkontza eta geroko egoera?

Hona, hemen Burlatan bai.
Zuen ezkontza maitasunarengatik izan zen edo bertze arrazoiren 

batengatik?

Bai maitasunagatik, biok.
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Zenbat urterekin izan zenuten zuen lehenengo seme/alaba?  
Zenbat izan zenituzten guztira? Umeak ez izateko metodorik ba-
zegoen?

Ba, nik hogeita lau urte eta berak ba, sei gehiago, hogeita hamar. 
Hiru. Ez, ezer ez, neska. Ez genekien ezer ez.

Bazegoen jende dibortziatu edo bereiztu asko? Bazegoen dibor-
tziorako aukerarik? 

Bai. Baina orain bezala ez, e? Orain bezala ez. Ez, ez.
Homosexualak, heterosexualen aldean, diskriminatuta zeuden? 

Nola? Zergatik? Nola babesten ziren? 

Bai, oso. Oso gaizki ikusita. Bai, bai. Berak? Bere begiak.

3. Aisia, moda eta kontsumoa

Denbora librean zer egiten zenuten eta non egoten zineten?

Kalean. Gu lanera joan baino lehen, hamabietan irteten ginen 
lanetik eta gero ordu bietan sartu eta bazkaldu. Han plaza handi bat 
geneukan, eta gero han saltoka, soka saltoan. Sartu baino lehen, e? 
Hori hamalau urterekin hamabostekin, e?

Irratia al zegoen zure etxean?

Ez, ez zegoen orduan. 
Zinemara joaten zinen? Garestia zen? Zein motatako jendea 

joaten zen? Nolako pelikulak ematen ziren? Propaganda politikorik 
jartzen zuten?

Garestia? Ez! Orduan ez zen garestia. E? Bai, guztia bai. Orduan 
mutilak pagatzen zuen, nexkari. Bai, bai, bai orduan bai, baina gero 
paseatzera joaten ginenean, bi bikote, hiru, kalean, nobioak, haiek 
sartzen ziren tabernara txikito bat edatera eta emakumeak kanpoan. 
Ba, pornorik ez, e? Holakoa ez zegoen, pelikula normalak. […] Bai, 
ematen zuten bai politika asko. Han zegoen ba, zera, bai badakit, 
Eusko Alkartasunakoak, Partidu Nazionalista Vasco, eta gero beste 
batzuk, ba, karlistak zirkuloan, ba bazegoen orduan bai. 
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Zer motatako musika entzuten zen? Diskoteka edo antzekorik 
bazegoen? Zein lekutan dantzatzen zen? Noiz? Zein erritmo nahiago 
zenituen dantzarako?

Musika oso polita, ederra, oso ederra bai. Eta kontzertuak eta dena 
ematen zuten, Bai, plazan, plazan. Ez. Ah, helduta. Neskak irten ginen 
dantzara eta mutilak, ba, etortzen ziren «a ver», mesedez eta batzuetan 
bai eta gero ez. Baina bestela, bai neskak bakarrik dantzan egin. Baina 
seietatik zortzietara, batera, e?

Neskak eta mutilak berdin dibertitu ahal zineten etxetik kanpo?  
Etxera itzultzeko ordurik zegoen?

Bai, kanpokoak ere asko. Eibartik eta Mondragoitik. Bukatzen ze-
nean. Eta gero udan edukitzen genuen, ba, hamarretatik hamabietara 
hantxe, berriro. 

Gabonak, urtebetetzeak eta abar ospatzen zenituzten? Nola (opa-
riak, janari berezia…)? Dirua ematen al zizueten?

Bai, ez oparirik ez zegoen neska, ez. Ez zegoen orduan dirurik 
opariak egiteko.  

Janzkerara dagokionez, baziren alde nabarmenak jendearen 
artean? Lanerako eta jaiegunetarako erabiltzen zenituen arropak 
berdintsuak ziren? Besteen arropa berrerabiltzea arrunta zen? Arropa 
berria erosi ala etxeko norbaitek egiten zuen? Non eta noiz estrei-
natzen zenuen arropa?

Ba gerra denboran ez. Gerra denboran, nik neuk ez baina nire, 
nirekin lanean zeuden batzuek, zakuekin, ba, egiten zituzten soine-
koak, bai praka batzuk eta harekin igoal. Ez zegoen ezer, ezer ez! Ez, 
hori ez. Bai, bai hori bai edo lehengusina bat edo. Erosi. Ba, zera, 
pazkoetarako. Han Bergaran, […] ziren jaiak, jai nagusiak orduan 
ziren eta orduan.

Modaren bat ba al zegoen?

(Ezetz buruarekin.)
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Gramofonoa, tokadiskosa, telebista noiz hasi zineten zure etxean 
erabiltzen? Nolako programak emititzen ziren? Zeintzuk zenituen 
gustukoenak? Programa politikorik bazegoen? Eta erlijiosorik? 

Ez, han, han, han. Bai gu gabon zahar egunean gabon zaharra, ba-
dakizu zer den, ezta? Beno ba, gu orduan, ba, juntatzen ginen nik ba 
igoal hamazazpi urte edo, eta lagun baten etxean eta han gramofonoa 
geneukan eta dantza egiten genuen. Telebistan? Gero bai hemen geun- 
dela, bai baina bestela… Nire senarrak nahi zuena ikusten genuen guk. 
Bai politikoak betitik egon dira. Erlijiosoak ere bai. 

Auto asko zeuden zure inguruko lekuetan? Nolakoak ziren? Zuen 
familian bazeneukaten? Zer motatakoa? Aukera asko zegoen? Zein-
tzuk ziren ezagunenak?

Bai, beno, ez!, han txikiak ez. Bergaran beti eduki genuen, e? 
Autobusak joaten ziren, Gasteizera eta jeje. Gero hona ere bai. Ez, 
inork ez. Ez, ez zegoen asko ez. Bai, bi konde el konde de Villafranca 
el konde de Arriba. Eta hark bai. Baina bestela ez. Orduan, e? orduan, 
ez. Gerra denboran ez.

4. Politika

Zer nolako egoera zegoen gerra baino lehen? Gerra ondoren zenbat 
partidu polítiko berri agertu ziren?

Bai gerra denboran bai oroitzen naiz. Han egoten ziren, ba, legio-
narioak, moroak, alemanak, oso handiak eta oso ilehoriak batzuk. 
Eta gero Italianoak ere bai. Nik ez nuen dantza egiten baina zegoen 
egunero, astian behin egoten zen plazan dantzan. Eta dantzan egiten 
zuten eta neska askorekin, «claro». Neska gazteak eta orduan, ba, gero 
asko jaietan jejeje. Gerra ondoren? Ba «errepublikarrak»… Ez. Bai, bai, 
askorekin. Han abioiak pasatzen ziren batzuk pasatu eta beste batzuk 
bonbardeo asko. Hilak eta dena egon ziren. Bai. Eta fusilamenduak 
ere bai. Bat fusilatua, bat ez, bi. Eta gero, ba, zakurrak kanpaia jotzen 
zuen San Miguelen mendian, mendi batean. Eta abioiak, hegazkinak 
orain, baina beno orduan abioia esaten genion. Eta orduan asko pa-
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satzen ziren handik eta esaten genuen denok; guau, guau, guau, guau, 
guau, zakurrak denak eta esaten genuen, ala! eta gure gurasoek denok, 
ala azpira, zera, aiii!!!! Zelan esaten da hori neska? «debajo del puente»,
horixe zubi azpian. Zubi azpira joaten ginen, hantxe bonbardeoa.

Nor zegoen boterean haurtzaroan, gazte eta heldu zinenean? No-
lako iritziak zituen jendeak Frankoren inguruan Gerra ondorengo 
urteetan eta geroago 60.hamarkadan ? Komunikabideetan, lanekoen 
artean, kalean…

Orduan ba Franko. Franko Bergarara joan zen. Kotxe kapota batean 
eta gure auzotik pasatu zen. Ba, denetarikoak batzuendako onak eta 
beste batzuendako txarrak, dena bezala.

Zuk zer iritzi duzu Franko eta frankismoaren inguruan? Nolako 
pentsamoldea zeukan jende gehienak? Eta zure ingurukoek?

Guretzat ez zaigu gustatzen euskara kendu egin zuelako. Bai, ba-
tzuendako oso ona beste batzuendako oso txarra. Bai denoi kendu 
zigun euskara.

Politikaz hitz egiten al zenuen?

Ez. Ni ez ni ez naiz sekula sartu politikan. Beti euskaraz hitz egin 
dut, hori bai.

Kartzelan edo erbestean egona zara?

Ni ez baina nire koinatua bai. Nire senarraren anaia bai. Eta nire ahiz- 
paren senarra ere bai. Haiek karlistak ziren. Bilbon egon ziren. Bai.

5. Eliza

Zer nolako eragina zeukan Elizak gizartean, politikan, pentsa-
moldean…? Zertan zeukan boterea?

Ez, eliza ondo, bai. Orduan mundu guztia joaten ginen, denok 
joaten ginen. Ez dakit hori, hori ez dakit. 

Nola ikusten zenuten Eliza? Katolikoak zineten? Hezkuntza ka-
tolikoa jaso zenuten?

Bai, ondo, ondo… Bai. Bai 
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Elizara joatera derrigortuta zeundeten? Zenbat aldiz joan behar 
zineten? Zer gertatzen zen norbait joaten ez bazen?

Bai, bai. Zera, batzuetan mezatan orduan komikatzea zegoen eta 
nik ura edaten nuen, ura goizean beti, eguneroko ohitura; edo gauean 
ohera joaterakoan. Eta, orduan, hurrengo egunean ezin komikatu. 
Señorito jauna neska. Eta gero ba pufff! Mojak demanda. «¿Nicolasa 
por qué no has comulgau?» «Porque he bebido agua.» «Claro.» Elizara, 
ba, astean hiru egun bai. […] Kapila bat, e? Mojak. Bai, oso moja 
handiak, baina zeuden han batzuk oso aberatsak baina internoak. 
Haiek bai, puuu!! Hemendik, Iruñetik jende aberatsa, e? Joaten ziren 
hara. Gero beste batzuk «media pensión», baino ere ordainduta eta 
gero gu, «esternas», guk ordaindu barik. Baina soineko zerarekin, 
beltzarekin, eta pixka bat moztu egiten genuen. Aii!! «Bajuak» askatu 
egiten zituzten mojek. Oso, oso moja maltzurrak ziren batzuk, beste 
batzuk ez. Han? Ez baina bertatik eraman. 

Elizaren barruan, kokalekuetan, eserlekuetan, betekizunetan, 
bazegoen bereizketa sozialik? Elizan sartzeko janzkeran bazegoen 
araurik edo debekurik?

Denok batera. Bai, bai, bai, bai. Beno ori… xehetik, kolegiotik 
etxera bai, kolegiotik elizara bai. Han egoteko ez, uniformea ez! Hara 
joateko.

Diru laguntzak ematen zenizkioten Elizari?

 (Ezetz buruarekin ) Ez zegoen, ez zegoen dirurik nire etxean, asko 
ginen eta. 

Elizak esandako gauzen alde zeunden? Eta jendea orokorki?

Bai. Ez, batzuk ez, «errepublikarrak» eta horiek ez.
Zer debekatzen zuen Elizak? Eta zertara derrigortu? 

Zer? Ez.
Zer ospakizun egiten zituen elizak? Gogoratzen duzu bat edo 

bertze?

Ba, kantuak. Ez, puuu urte asko da!
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6. Lan ordaindua eta etxeko lana

Zenbat urterekin hasi zinen lan egiten? Zenbat orduz egiten 
zenuen lan? Zenbatekoa zen soldata? Larunbatetan eta igandeetan 
jairik bazegoen? Oporrik bazegoen?

Bai, horixe hamabi urterekin. Han? Bai, bai. Dena egiten nuen 
nik. Baina goizean neuk bakarrik. Mendira joaten ziren eurak, zerak, 
gurasoak eta neuk dena. Soldata ez dakit nik. Gutxi. Jana bakarrik. 
Ez, larunbatetan joaten nintzen lagunekin. Beste herrietara joaten 
ginen hori zen handios eta hara joaten ginen. Ez igandeetan ez. Ez. 
Bai, bai. 

Zer motatako lanak zeuden?

Nire lagunak batzuek bai, beste batzuek ez. Bai, ni bezala. Zaindu 
eta holaxe.

Gizonezkoek eta emakumezkoek lan egiten zenuten?

Bai, bai. Han hamalau urterekin lanera. Bai, bai, bai gizonak eta. 
Oso aberats horiek ez baina bestela.

Zenbat jai egun zenituzten urtero?

Bai, larunbatak; beno ez! «Corpus» egunean, «aszentzio», zera… 
«San José», Aste Santua, ba bai jaia bai!!! Gero la «virjen María» ere 
bai, «la presentación» azaroan, han kolegioan eta.

Etxean nork egiten zuen lan? Horrek etxean soilik jarduten zuen?  
Zuk ze motatako lanak egiten zenituen etxean? Tresna elektrikoak 
noiz hasi ziren erabiltzen? (Zer izan zen lehenago telebista ala gar-
bigailua, ala hozkailua…?)

Amonak bai. Ez, batzuek kanpoan, ahizpa bat izan genuen, zera, 
konde batzuekin. Pixka bat bai, baina asko ez. […] Hamabietan ir-
ten, ordu bietan lanera, lanera seiak arte berriro… Trenak? A! gauza 
elektrikoak? Nire lehenengoak hemen eduki nituen gero! Baina urte 
asko da ezkondu nintzena! Berrogeita… ez! zer?! Bai, Cincuenta y…
ocho años. Telebista, bai.

Nork hezitzen zituen seme-alabak? 
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Ez, a beno bere etxean bai. Ni ezkondu baino lehen bai. Bai.

7. Besterik?

«Ya está.» Badaukazu zerbait gehiago esateko? 

Ez naiz gogoratzen neska. Nik gauza batzuk egiten ditut berriak,  
beste batzuk zaharrak. Bai, bilobekin, ba, pixka bat ba, berria. Nik 
daukat, ba, nire alabaren senarrak ba ikasi zuen ba euskaraz, euskara 
berria. Lehen asko hitz egiten zuen eta orain ere bai. Gainera «Villa-
van» bizi da.

Orduan orokorrean gosea, ez?

Gosea, gose asko orduan. Gure ama joaten zen Bergaratik Eibarrera 
trenean. Ba libra bat orduan libra bat esaten genuen «medio kilo». Iri-
na, badakizu zer den irina, ezta? Ahurrak erostera eta horrekin ba talo 
batzuk egin etxean eta holaxe. Ez zegoen ezer ez, ezer ez, ezer ez!

Pena eman zizun hemen familia uzteak?

Bai! Asko. Bai, bai denak han zeuden eta.
Hil zen familiako norbait gerran?

Hil? Bai, orain geratu gara bi ahizpa bakarrik. 


