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Azaleko irudia: San Martingo etxeko sukaldetik, aurrez aurre ikusten den leihoa.. 
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Adamen kreazioa (Michelangelloren margolana, Erromako Kapera Sixtinoaren 

sabaian). 
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adira bizitzan aldi baten bukaera eta beste 

baten hasiera mugatzen duten uneak. Gogoan 

ondo iltzatuta geratutakoak izaten dira horietako batzuk. 

Hala, erraz gogoratzen ditugu maiteari emandako lehen 

muxua, lanerako bidea hartu genuen estreineko eguna, 

gurasoenetik atera eta gure kontura bizi izaten jarri 

ginenekoa… Beste batzuk, aldiz, oharkabean joaten 

zaizkigu. Gerora konturatzen gara, halakoetan, une haiek 

ere mugarriak zirela. 

 Ez dakit noiz hasi ziren gurasoak nire beharra nik 

beraiena baino handiagoa izaten. Beraiek umetzen eta ni 

heltzen ari nintzela, noiz gurutzatu ote ziren gure bideak. 

 Ospitaleko gela hartan, laurogei urtez sasoiko 

gizona izandako aita hartaraino eskastuta ikusiz, jaio 

nintzenean bizitzak banatutako paperak aspaldi 

trukatuak genituela konturatu nintzen. Niri zegokidala 

orduan aita zaindu eta babestea, hainbeste urtetan berak 

emandako guztiaren ordainetan. 

 Nekez ahaztuko dut abuztuaren 31 hura. Zure 

urtebetetzea zen, Xabier, lehena. Jai behar zuen eguna, 

ordea, goibela zen gurean. Aitona Juan Joxe ahitzen ari zen 

ospitalean. Bazkalondoan igo eta arratsalde osoa han 

eman nuen, haren ondoan. Ordurako utzia zion jateari. 

Bizitza osoan gizon iharra izanari, gorputza puzten hasia 

zitzaion, pixarik ezin egin eta. Artean minik ez zuen, 

antza, baina bai ezinegona, izugarria. 

 
 
- Zertarako botika eta zikinkeria gehiago? Alfer-

alferrik natxeok  ni hemen, ni ez nauk gehiago jarriko… 
Etsita zegoen gizona, alde egin nahi zuen, behingoz 

bukatu. 
2Zer egin edota zer esan ez nekiela, zuri buruz hasi 

nintzaion hizketan, katuka hasi berria zinela eta esanez... 

azkenaldian horrexek poztu egiten zuela pentsatuz. 

Horretarako ere umorerik ez zuen jada. Mesanotxe gainean 

jarria nion zure argazkia zeharka begiratuz, irribarre 

ironikoa egin zuen, hain berea zuen 

moduan, zuk heredatua duzun era 

horretantxe. 

- Pena horixe eramango diat 
hemendik, ume hori korrika ikusi ez 
izana... 

Eztarriko korapiloa askatu 

ezinik, lasaitzen saiatu nintzen, 

eskutik helduta, berriz ere lozorroan 

geratu zen arte. Txistuka hartzen 

zuen arnasa, baina bakean zirudien. 

Lo zirauen, anaia txanda egitera etorri 

zitzaidanean. Ez nuen agurtzeko esnatu nahi izan. Muxu 

emanez agurtu nuen, agian bizirik ikusten nuen azken 

aldia izango zela burutik kendu ezinik. 

                                                 
Aitonak ospitaleko mesanotxe gainean zuen argazkia. 

B 
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 - Egizu lo, pottoko !- esan nion, zuri esaten nizun 

modu berean. 

 

Lur jota etxeratu nintzen. Zu lo goxo zeunden 

ordurako sehaskan. Ez nuen afaltzeko animo handirik 

ekarri. Hala, argirik piztu gabe, arropa erantzi eta ohean 

sartu nintzen, sehaska aldamenean nuela. Isilik ibiltzen 

saiatu nintzen arren, zuk zer edo zer sumatu eta mugitu 

egin zinen. Negarrez hasteko betarik eman gabe txupetea 

ahoratu eta zure kaiolako barra tartetik eskua heldu 

nizun: 

- Egizu lo, pottoko! 

 Lokartu ezinik, gaua pentsatuz eman nuen gelako 

ilunantzeko isilean. Eta pentsatu nuen, norbaitek ederki 

asko esana duenez, bizitza une bateko distira baino ez 

dela, istant bat, ilun-une mugagabe biren artean. 

Norbaitek hemendik alde egiten duenean, berekin 

eramaten dituela egin ez zaizkion galderen erantzunak, 

berak bakarrik ezagutzen zituenak. Eta orduan 

alferrikakoa izaten dela esandakoaz edo esan gabe 

utzitakoaz damutzea.  

Eta bururatu zitzaidan, halaber, gutariko bakoitza 

begi soila baino ez dela bizitzaren kate amaigabean, eta 

arratsean nireetan edukia nuen aitaren eskua eta orduan 

heldua nuen zurearen arteko lotura nintzela ni. Eta, 

hartara, zor nizula ezagutzerik izango ez duzun aurreko 

haien berriren bat helaraztea. Haiek izan zirelako, eta izan 

ziren bezalakoak izan zirelako, garelako gu, zu eta ni, 

garenok. 

 

Fermin, 

Juan Joxeren semea, 

Xabierren aita. 

 

Donostian, 2008ko irailaren 17an.3 

                                                 
Zure eskua aitona Juan Joxeren eskuan (osaba Xabierrek egindako argazkia, 

Alkizan, 2007ko gabonetan). 
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Alegiako plaza, 1932ko urria 

 

 Ama-alabek besarkadari eutsi diote behar baino 

luzexeago, nahi baino laburrago, errealitate gordinari 

unetxo bat lapurtu nahirik. Haizea harro dabil, 

udazkeneko giro aldakorraren seinale. 

- Abiatu beharko dinat... ea euria hasi baino lehen 
etxeratzen naizen, han ere nire zain egongo ditun eta.– 

esanez, astoaren soka, horman sartutako uztaitik, 

askatzeari ekin dio emakumeak, burumakur, negarrez 

hasia den umeak bere begien hezea antzeman ez dezan. 

- Neska, neska!, ez zan negarrik egin, gabonak 
berehala etorriko ditun eta! 
 Ostera goxo-goxo besarkatuz, txikiari adorea 

ematen saiatu da ama. Etxeko sukaldearen lurrina 

arnastu du alabak emakumearen jantzietan. Usain 

ezagun horrek ez dizkio ordea bere buruhausteak uxatu: 

amak ez du itxura onik, etengabe egiten du eztulka, eta 

eskua petxura darama sarritan, mina balu bezala. 
 

 ederatzi urte zituela atera zen zure amona 

Anselma etxetik. Bederatzi urte besterik ez, 

Alegiara neskame joateko, neskame eta umezain 

lanera. Amonaren garaian ere bederatzi urteko umeak ume 

izango ziren, eta orduko gurasoek ere ez zituzten ez beren 

umeak ama eta biok zuek maite zaituzteguna baino 

gutxiago maitatuko. Besterik ezean, beharrak eraginda 

aterako zen Anselma, baita bera baino lehenago ahizpa 

Joxepa ere, umetan etxetik. Askotan entzun diot amonari 

Alegiara jaitsi zenean, artean pixa egiten zuela gauez 

ohean. Hara, umea umezain jarrita. Lau seme-alaba 

zituzten etxe hartan, zaharrena ia neskamea adinakoa. 

Haiez arduratzeaz gain, denetik egin beharra izaten zuen: 

sukaldean, arropa nahiz etxeko garbiketa... tokatzen zena. 

Mantenuaz aparte, diru apurren bat emango ziotela dio, 

ezer gutxi, ez du gogoan zenbat izan zitekeen. 

Amonaren ama, Ramona, Ramona Anttoni zuen 

grazia osoa, Tolosara jaisten zen larunbatero, goiz asko 

jaiki eta astoa hartuta. Berdura eta arrautzaren batzuk 

saltzera jaisten zen azokara. Bueltakoan, Ugarteko 

Arandiarenean uzten omen zituen gajoak, plazan 

bildutako sosik gehienak, pentsutan egindako zorra 

kitatzeko. Etxerako bidean sartu-atera bat egiten zion 

alabari, astero, Alegiako etxe hartan. Tristea izango zen 

haientzat agur esateko ordua, izango ez zenez! Txikiari, 

Bearneko oroitzapenak berrituko zitzaizkion, han 

utzitako senideak, Klara eta Nikolas txikiak... Etxea zen 

hura; bere pobrean, babesleku goxoa. Amari, berriz, barruak 

B 
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 urratuko zizkion errudun sentipenak agian, pentsatuz 

familia aurrera atera ezinik, kumeak habiatik bidali 

beharra izan zuela. 

Egunen batean, pittin bat koxkortzen zarenean, 

eramango zaitut Bedaiora, amona Anselma jaiotako tokia 

ezagutu dezazun. Ikusiko 

duzu, seme, zeinen toki ederra 

den! Udaberritik udazkenera 

joateko toki ezin egokiagoa 

da: elizaren inguruan 

bildutako etxe sorta; soroak 

eta belardi ederrak, ardien 

bazkaleku;  urte sasoiaren 

arabera mila jantzi aldatzen 

dituzten pagadi zaharrak, eta 

gibelean, frontoi erraldoi 

baten antzera, Aralarreko 

arkaitza.  

Maiatza iristen denean, 

bedaioarrek Harri Festa egiten 

dute. Elkarrekin bazkaltzera bilduz, duela mende luze bat 

herriko uzta denak hondatu zituen harri jasa gogoratzen 

dute. Irailaren hasieran, berriz, festak izaten dituzte, eta 

jende asko biltzen da, baita kanpotik etorritakoak ere, 

hango Ingurutxo izeneko dantza famatua ikustera. 

Diotenez, dantza hori gorde duten bakarretakoak dira 

bedaioarrak. Baina udazkenak alde egin, negua iritsi eta 

elurrak atzeko menditzarra zuritzen duenean, ez da giro 

izaten han goian.  

Gaur egun, gauza erraza da Bedaiora iristea. Duela 

laurogei urte bazter aparta zen oso. Amona jaio zenean 

han ez zen, etxeetan, ez argi eta ez urik, are gutxiago 

telefonorik eta halakorik. 

Areago, ez zuten bertaraino 

bide itxurazkorik ere. Ez 

zuten errepiderik izan 70eko 

hamarkadaren hasiera arte. 

Hango aitona Joxe Jabier 

hilzorian zela eta, bisitan 

joanda estreinatu genituen, 

1972an, artean guztiz 

bukatzear zegoen pista 

traketsa eta aitak ekarri 

berria zuen seiszientosa. 

Handik hamar bat urtera, 

ordurako botikan lanean ari 

nintzela, ezagutu nuen 

mediku errioxar batek halaxe esan zidan: 

- Tu no lo sabrás, pero yo fui el primero que llegó 
hasta allí con una moto, con una Montesa, mucho antes de 
que hicieran la carretera. 

Amezketan mediku zegoela egin zuen hori, antza.4 

                                                 
Bedaio, atzean “mendi haundie” (Balerdi) duela. 
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  Ez dakit zergatik zen, baina guretzat txikitan, 

Bedaiok bazuen magikotik zerbait, ohikotik apartekoa 

zen. Agian, amak eta izeba Juanak kontatzen zituzten 

istorioei zerien xarma misteriotsuarengatik izango zen: 

umeak eramaten zituzten ijitoenak, meza eske agertzen 

ziren hildakoen kontuak eta abar. 

Kontuak kontu, bere historia urrunean 

bilatu behar dira herri honen atzerapenaren eta 

isolamenduaren zergatiak. Herria bainoago 

auzoa da Bedaio, irla bat, Amezketako lurrez 

inguratutako Tolosako partea. Berastegiko 

jaunaren sailak ziren, nonbait, haiek denak 

Erdi Aroan eta, adituek diotenez, egitura feudal horrek 

luzaz iraun zuen, inguruetan baino luzeago, bazter 

hartan. Agian, jaun horien kapritxoz geratu zen Bedaio 

Tolosari lotua ere. Ez dakigu. Badakigu, hori 

bai, bitxikeria horrek ez diola seguruenera 

batere mesederik egin. Duela gutxi arte 

behintzat, beti auzo ahaztua izan baita 

Tolosako agintarientzat. Agintariez gain, 

inguruko gainerakoek ere arlotetzat eduki 

dituzte beti bedaioarrak, espainiarrentzat 

Lepekoak direnaren pareko. Amonak ez du historiako 

liburu askorik ikasi; baina ederki asko du gogoan, umea 

zela, inguru hartako etxe eta lur denak bi nagusirenak 

zirela: Elosegi eta Alustiza. Bedaion denera berrehunen bat 

bizilagun izango ziren orduan, denak maizterrak, 

errentan bizi zirenak, eta halaxe izan dira XX. mendea ia 

amaitu arte. Haren jaiotetxea Alustizatarrena zen eta haiei 

errenta ordaintzera etortzen omen zen, urtero, aitona 

Donostiara. 
5Balerdi mendiaren magalean lokartua dirudien 

paradisu galdu eta pobre hartan munduratu zen amona 

Anselma 1922ko apirilean, hilak 18 zituela. 

Hiru egun geroago, Tolosako epaitegira jaitsi 

eta jaioberria errejistratzeko egin beharrekoak 

egin zituen bere aitak. Sasoi hartan nahikoa 

hedatua zen ohiturari jarraiki, eguneko 

santuaren izena jarri  zioten umeari: 

Anselma. Zubillaga-Jauregi familia Bedaio 

Barrena baserrian –Bearne esaten diote bertakoek- bizi 

zen, lau bizitzatako etxe luzexka apalean. Anselmaren 

ama, Ramona Anttoni Jauregi, etxe hartako alaba zen. 

Aita, berriz, Gurbille Txiki baserritik 

etorritakoa: Joxe Jabier Zubillaga. Anselma 

jaio baino lehen, beste lau seme-alaba izanak 

zituzten: Joxe Inazio, Juana, Juan eta Joxepa. 

Geroago beste bi gehiago ekarri zituzten: 

Klara, moja joan zena, eta Nikolas. 

Lana ugari, irabazia urri. Etxe hartan 

ez zen festa handirik izaten. Soroan leher egin eta errenta 

pagatzeko lain. Saldutako txekorraren diruekin pentsua 

ordaindu ezin. Oilategian bildutako arrautzak plazan 

saltzeko. Jateko potajea, hori bai, patata ugarirekin. Eta, 

                                                 
Goian Gurbil(le) Txiki baserria; beheam, Bedaio Barrena (Bearne). 
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 noiznahi, ogia. Harekin batera gazta puska bat edo 

urdaia bazen, zer esanik ez hirugiharrea tokatuz gero ... 

hura festa! Amonak maiz kontatu izan digu, umetan, 

platerean jarritako zerbait jan nahi ez eta muturra 

okertzen hasten zirenean, gurasoek hala esaten zietela: “ 
 - Hik zer uste dun ba? Hiri “izukie” emango dinagu”  

Askotan entzungo zuen, agian, txikitan. Baina, 

duela gutxi arte, amak “izukie” existitu ere egiten ez zen 

zer edo zer eskuraezina zela uste zuen. Hari hori esaten 

zionak ere halaxe usteko zuen seguraski. Ez zekiten, ez 

batak eta ez besteak, “izukie” laranja koloreko mamia 

izaten duen arraina dela, proportzioan, orduan orain baino 

askoz garestiago izango zena. Bedaion hitza ezagutzen 

zuten, arraina ez. 

Behar bada haur izateko astirik izan ez zuelako 

izango da, baina amonak ez du ume garaiko gauza 

askorik kontatzen. Gogoratzeko ahalegin handirik ere ez 

dakit egiten ote duen galdetutakoan. Baserriko lanez gain 

, aitona albaitari moduan ibiltzen zela, batera eta bestera, 

kontatu izan digu. Antza denez, oso trebea zen abereei 

umeak kentzen, baita zauriak sendatzen ere. 

- Toki askotatik deitzen zioten, hor mendiaz 
bestaldetik, Nafarroa aldetik ere bai. Beti ere zer edo zer 
emango zioten, noski... 

Halakoetan, ilundu eta gero ibiltzea tokatuko 

zitzaion tarteka eta amak dio inoiz estuasunen bat ere 

pasatu zuela mendibideren batean, segika ibili 

zitzaizkion ezezagun batzuekin. Izan ere Bedaiotik, 

Zarateko lepotik barrena, Azkaratera doan bide horretan 

jende asko ibiltzen zen, kontrabandoan eta, eta haiek ere 

ez ziren denak parte onekoak izango..6 

 

 

 

Eskolan ez zen luzaroan ibili amona. Auzoan 

bertan zuten eskola txikian ibili zela esaten du, eskola 

ondoan etxea zuen maisu batekin, izenik gogoan ez badu 

bere 

- Zer ikasiko genian ba guk? Kuentak eta behintzat 
ezer gutxi... Gero, Donostian egondako etxeetako batean, 
hango señoritarekin ere zer edo zer ikasi nian. 

Etxekoez galdetuz gero amaren goxotasuna datorkio 

amonari gogora. Errukituta hitz egiten du bere ama 

zenaz: 

- Hark egin zituen lanak... ta zertarako? Gazterik 
hil huan, asko sufrituta, gajoa !  

Orduan ez ziren gauza horiek jakiten. Baina, izebek 

eta kontatzen dutenagatik, bularreko minbiziak 

                                                 
Pagadi zaharra, Zarateko leporako bidean. 
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 eramango zuen birramona. Petxutik zornea zeriola hasi 

omen zen, eta, garai hartan, erremediorik ez. 

Pasmobelarrez  prestatutako enplastoak eta jartzen zituen, 

baina alferrik. Azken aldera minak ere handiak izan 

omen zituen. 

Aitona Joxe Jabier, zure birraitona, gizon langilea 

izango zen. Hainbeste ume aurrera ateratzeko beharko 

izan. Hala eta guztiz ere, bere alabek ez dute amaren gisa 

berean gogoratzen. Amonaren ahizpei, izeba Joxepa eta 

Juanari, behin baino gehiagotan entzun diet: 

- Gizon zakarra huan, goxotasunik gabea. Ez zian 
harekin gustu eta laguntza handirik 
izan gure ama zenak. 

7Uste dut, besteak beste, aita 

zutenari barkatzen ez zioten 

gauzetako bat Bearnetik haien amona 

bidali izana zela. Joxe Jabier etxe 

hartara ezkondu zenean, emaztearen 

ama, Batista Inaxi, zure herenamona, 

hantxe bizi zen. Alarguna izanagatik, 

bera zen artean Bearneko etxekoandrea. 

Itxura denez, hasiera-hasieratik konpondu zen gaizki 

kanpotik etorritako suhiarekin. Etengabeko haserreek ez 

zioten mesede handirik egingo senar-emazte gazteen 

arteko harremanari. Halako batean, nazkatu zenean, 

handik alde egitea erabaki zuen. Hartara, bikote gaztea 

                                                 
Bedaioko neska talde bat, Ingurutxoa dantzatzeko prestatuta. 

lasaiago geratuko zela pentsatuz. Bazuen seme bat, 

Ataunen ezkondua, eta hari eman zion, nonbait, bere 

asmoen berri. 

- Lasai ama ! Ez zara eta kalean geratuko. Neroni 
joango natzaizu bila, trasteak eta ekartzeko, eta gurekin 
etorriko zera bizitzera. 

Ez dakit berak zuzenean bizi izan zuen ala bestek 

kontatua dakien, baina amona Anselmari malkoak 

begietaratzen zaizkio, haren amona, Bearneko etxekoandre 

zaharra, bere denbora osoan bizitoki izandako baserritik 

atera zeneko eguna oroituz. Une hura berrikusi egiten 

duela esango nuke. Badoa amona xahar 

maitea, betiko sukaldea utzi eta 

herbestera doanaren gisara, 

burumakur. Hantxe utzi du alaba, 

negar-zotinka, gerri bueltan umeak 

iltzatuta dituela, haiek ere malkotan. 

Eta suhiak gainetik mehatxu egin dio: 

- Ondo pentsatu gero zer egiten 
dezun! Gaur, ate horretatik ateratzen 
bazera, ez gero pentsa ostera etorri eta 

sutondoko aulkia zure zain aurkituko dezunik! Ate hori 
ixten badezu, betiko itxiko dezu gero!  

Amonak utzitakoa izango zen, agian, aulki hura 

edo geroztik ekarritakoren bat. Aulki batean jarrita, 

sutondoan, gogoratzen dut neronek Bedaioko aitona Joxe 

Jabier. Ezagutu nuenerako zahartua zen, oso. Ez genuen 

askotan ikusten, urtean hiruzpalau aldiz. Eta, egia esan, 
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 niri beldurra ematen zidan gizon hark. Ezin esango 

nuke zerk ikaratzen ninduen; kea zeriola ahotik 

zintzilika zuen pipa ote zen, haren bizar zuri ebaki 

gabekoa, ahotsaren marranta, ... Umeak xaxatuz, areago, 

izutuz gozatu egiten zuela esango nuke. Txikitan ezina 

egiten zitzaidan ulertzea, nolatan, biak aitonak izanda, 

hain desberdinak izan zitezkeen gizon zarpail hura eta 

Zuatzuko aitona Anttonio. Hura bai, Anttonio, gizon 

jator, umezale, maitagarria. 

1932ko negua iritsi zelarik, amaren bisitak 

bakantzen hasi zitzaikion Anselmari. Ramona ahitzen 

ari zen. Barrutik bizia lapurtzen ari zitzaion  xomorroa ez 

zegoen lo. Ezer egin ez eta nekea, ohera joan behar izaten 

zuen sarritan. Gabonak behin ere baino tristeagoak 

izango ziren urte hartan. Alfer-alferrikakoak izan zituen 

orduan, indartuko zutelakoan emandako arrautzak eta 

gainerakoak. 

Amona Anselmaren oroitzapenetan iltzatuta 

geratutako beste memento bat ere bada. Bere ama hilzorian 

zegoela etxekonekoa azaldu omen zen 

Zubillagatarrenean, ate joka. Hiltzear zenari kaltea egina 

ziola eta, hil aurretik, barkamena eskatu nahi ziokeela 

esanez.  

- Ondo egin bahuan, ondo egongo dek eta segi ezak 
hemendik, orain barkamen eske bahator... – esanez bidali 

omen zuen aitonak ataurretik.  

Aldameneko haiek nagusiarentzat “administradore” 

lanak egiten zituzten. Amari entzun diodanagatik, 

jabeen salatariak ziren, eta ez zuten tratu onik etxe 

hartako gainerako maizterrekin. Gerora ere, gaurdaino, 

nahikoa harreman txarra izan dute gure familiakoekin. 

Udaberriaren etorrerarekin Bedaio ostera esnatzen 

ikusi gabe joan zen Bearneko etxekoandre gaztea, 1933ko 

martxoa hasi berritan. Zazpi seme-alaba utzi zituen. 

Amona Anselmak hamaika urte bete gabeak zituen....8 

                                                 
Bedaioko zure birraiton-amonak, Ramona Anttoni eta Joxe Jabier. 
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Ondarreta, 1935eko maiatza 

 Bizkarraldea besterik ikusten ez dion arren, azkar 

asko ezagutu du Juan Joxek anaia txikia paretaren kontra 

helduta daukan mutil beltzarana. Berehala jabetu da patioko 

bazter hartan gertatzen ari denaz. 

 - Berriz ere, “Monita” alu hori!!... – esanez, lagunak 

utzi eta hara abiatu da korrika. 

 Atzaparra sorbaldan jarri eta besteak muturra jiratu 

duenean ikusi du Juan Joxek labana. Ez da labana handia, 

zortzi urteko umea izutzeko nahikoa hala ere. 

 - Zertan habil hi?... Alde egin ezak hemendik, traste 
zikin hori ipurtzulotik sartzea nahi ez badek behintzat! 
 - Eh!!... que era una broma, eh Martin? – erantzun dio 

beltzaranak, kikilduta, labana ezkutatzen duen bitartean. 

 - Ni bromas, ni leches!!... segi ezak!! 
 Monitak alde egin duenean, besoa lepo gainetik pasatu 

eta anaia berarekin eraman du Juan Joxek. 

 - Gaur ere bokadiloa kendu nahiko zian puta horrek, 
ezta?... Egunen batean aurre egiten ere ikasi beharko dek 
ba… 
 - Beno, hago lasai, berriz etortzen bazaik, neri deitu eta 
kito – erantsi du Martinen kezka aurpegia ikusita. 

 
 

 

avloven txakurrek nola, hala hartzen zuten 

Ondarretako eskolako umeek atsedenaldiaren 

hasiera iragartzen zuen txirrin-hotsa. Txirrina 

bokadiloaren iragarle zen, baita askatasunarena ere, 

eskola barruan ito egiten ziren mutil koskor haientzat. 

Haietako gehienek ez zuten ikasten urte asko emateko ez 

asmo eta ez gogorik. Ia denak langile arrunten semeak 

ziren, eta, horregatik, hamalau urte bete bezain pronto 

tailerren batean edo fabrikan sartzeko asmotan bizi ziren. 

Horregatik, txirrina entzun orduko, maisuak besterik 

esan ezean, arrapaladan aterako ziren, eskaileratan behera 

trumilka. 

 Kalera irtenda, funikularraren geltoki aldera jotzen 

zuten batzuek; “alkantarilla” aldera beste batzuek, itsaso 

haserrearen zipriztinekin jolasteko gogoz zirenak –hala 

esaten zioten guk, egun Haizearen orrazia ipinia duten 

mutur horri, hantxe isurtzen baitziren itsasora auzoko ur 

zikinak-, edota, baloia hartuta, hondartzara jotzen zuen 

beste mordoxka batek, betiere kartzelaren eraikin 

erraldoiari izkin eginez. Errespetu handia eragiten zien 

etxetzar horrek umeei. Errespetuaz gain, beldurra ere 

eragingo zien galanta, jakin izan balute hilabete batzuk 

geroago pareta haietxen kontra tirokatuko zituztela 

presoak, edo ate haietatik ehunka lagun aterako zituztela, 

gauaren ilunean kamioietan sartu eta Hernaniko 

hilerriaren hormaren kontra jarrita, gupida gabe, 

fusilatzeko. 

P 
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Argazki txikian: kartzelaren zimentarriak, San Migeletako itsasbehera biziek 

agerian uzten dituztenak. Gerra denboran triskantza izugarriak egin zituzten 

han alde batekoek zein bestekoek. 

10

                                                 
Ondarretako eskolako umeak, gerra aurreko argazki batean. Eskuineko 

muturrean, apaizaren atzean, aitona Juan Joxe. 



16 

  Ordurako, anaien arteko odol-isurtzea ekarriko 

zuen sua pizteko prestakizunetan zebiltzan batzuk. 

Horixe izaten baita gerra zibila; bezpera arte etxekoneko 

zirenen arteko borroka, baita aspaldiko ezinikusiak 

garbitzeko egokiera ere sarritan. Haiek, bozketa bidez 

erdiesterik ez zutena indarrez hartzeko asmotan 

zebiltzanek alegia, jakingo zuten bai zer zetorren, borroka 

hainbeste luzatuko zitzaienik espero ez bazuten ere. 

 Paperez bete eta gero hamaika aldiz jositako baloi 

zahar haren atzetik, hondartzan zebiltzan ume haien 

etxeetan ere, hasiak izango ziren gurasoak eta gerra hitza 

aipatzen, ahapeka agian, aita-amek, txikiak ez 

izutzearren, askotan erakusten dugun errealitatearen 

gordina ezkutatzeko joerari jarraituz.  

Artean, haurren kezkak beste batzuk ziren, noski: 

bustitzen zenean futbolerako baino harri-jasotzen hasteko 

egokiago zirudien baloi haren ordezkoa nondik edo handik 

eskuratzeko premia; belaunak urratzearekin batera, praka 

luze berrietan egindako zuloa etxean erakutsi beharra;  

muturjoka konpondu beharreko liskarren bat(…)eta 

egunetik egunera beranduago iristen zela zirudien txirrin 

madarikatu hura. Madarikatu eta, aldi berean, eder; 

ikasmahaiari kateatuta eman beharreko esklabualdiaren 

akabera adierazten zuenez. 

Eskolatik aterata, ziztu batean abiatzen ziren 

Artola anaia biak Miramarreko jauregi azpiko tunel 

aldera. Juan Joxe aurretik; hark egindako arrastoan, urrats 

batzuk atzerago beti, Martin txikia. Erreginaren jauregia 

eraiki zutenean zulatutako tunel hark, Antiguaren 

sarreran, benetako muga fisikoa osatzen zuen, eta du, 

neurri batean, oraindik. Azken urteotan asko hazi eta 

aldatu den arren, Antigua apartekoa izan da beti. 

Donostiakoa izanagatik, herri txiki baten gisakoa. 

Hangoek, hiriko zentrora edo alde zaharrera doazela 

adierazteko, “Donostiara noa” esango dizute oraindik. 

Antiguakoak dira, donostiarrak baino lehen, eta, duela 

gutxi arte behintzat, denek ezagutzen zuten elkar..11 

Tunelaren irteeran itxoiten zioten bi anaiek Kontxan 

barrena zetorren tranbiari. Hartara, txoferrak ikusi gabe 

atzeko aldean zintzilika jarri, eta Benta Berriraino joan 

zitezkeen. Zorteko izan eta Donostiakoa azaldu beharrean 

Tolosara zihoana azalduz gero, urrutirago ere irits 

                                                 
Antiguako tunela. 
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 zitezkeen, Zapatariraino. Handik beste ordu laurdenen 

bat beharko zuten oraindik, harri libre eta lokatzezko 

maldan gora, etxera, Zuatzura iristeko.12 

                                                 
Goian, Benta Berriko tranbia. Behean, Zuatzu baserria. 

Lugaritzeko partidu edo auzo zaharreko baserria da 

Zuatzu, Ibaetatik Aingeru Zaindariaren ermitara doan 

bidean, ezker aldean kokatua, mendi bizkarrak duen 

ordokitxo batean. Historia luzea duen etxea da, XVI. 

mendearen erdialdera eraiki baitzuten, adituen esanetan. 

1625ekoa da hari buruzko lehen aipamen idatzia. Lope 

Martínez de Isasti kronikagileak aipatzen du bere 

Compendio Historial de la muy noble y muy leal provincia 
de Guipúzcoa idatzian. Zuatzuk zutik iraun duen bost 

mendeko aztarnak gordetzen ditu: egurrezko egitura 

aparta, zoritxarrez estaldura zatar batez ezkutatu zutena 

kanpo aldean; altxa zuten garaiko dolarea, gerora, 

etxekoen beharretara eta teknologia berrietara egokitua 

bada ere, eta abar. Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen 

Zerrenda Orokorrean monumentu gisa onartua dago. 

Babes horrek etxea eta atzeko aldean dituen haritz 

zaharrak hartzen ditu. 

Zuatzura iritsi zen gutariko lehena zure birramona 

Juana Joxepa izan zen, aitona Juan Joxeren ama. Ez dakit, 

egia esateko, Juana edo Joxepa esaten ote zioten. Guretzat 

beti “amona” izan zen, hura besterik ez genuen eta. 

Agorrene baserrian jaioa zen, hantxe bizi baitziren 

Arrietatarrak.  

Agorrene eta Zuatzu elkarri begira zeuden, eta 

daude, oraindik, bakoitza bere muinoaren gainean, A-8 

autobidearen alde banatan. Errepiderik ez zen garaian, bi 

hegiek bat egiten zuten tokian goitik behera zetorren 

errekatxoak mugatzen zituen baserri bataren eta bestearen 
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 sailak. ura Urte osoan ekartzen bazuen ere, erreka 

koxkorra zen. Tarteka harrotuta ere etortzen zen ordea, eta, 

halakoetan, Balentegiko gure osaba-izebek –beheraxeago 

baitzuten etxea–, ukuilua hustu beharra 

izaten zuten ura sartu eta ganaduak ito ez 

zitezen. 

Atzo gertatuak balira bezalaxe 

gogoratzen ditut, aita zenak “Txara” deitzen 

zuen txoko hartan bizi izandakoak: uda 

parteko goizalde freskoetan, hanka-hutsik 

belaunetarainoko uretan, aingiratan ibiltzen 

ginenekoa; azaroko inularretan, oilagorren 

zain emandako tarte luzeak; orbel artean 

bistaratutako perretxikoek eragiten zidaten 

zirrara; arkaitz baten gainean eserita, 

aitarekin batera egindako hamaiketakoa... 

eta horien guztien lagungarri, metronomo 

baten gisara, Zuatzuko txorrotak hornitzen zituen ur-

bonbak eragindako danbatekoen sinfonia nekaezin bezain 

monotonoa. Erreka zuloa eta haren inguru osoa galdu 

ziren betiko. Baso itxi hura zen tokian autobidea eta 

industrialde bat daude orain. 

XX. mendea hasi berria izango zen Juana Joxepa 

Zuatzura iritsi zenean. Etxe hartan mutilzahar bat bizi 

zen orduan, bakar-bakarrik bizi ere. Agorrenekoen osaba 

zen gizon hura, eta, nonbait, etxeko lanak egingo zizkion 

norbaiten bila jo zuen ilobengana. Hala aldatu zen 

birramona Agorrenetik Zuatzura, artean neska gaztea 

zela. Berari zuzenean aditu ez banion ere, askotan entzun 

dut iritsitakoan aurkitutakoa negargarria zela, urtetako 

utzikeriak eragindako zikina nagusi. Gogotik aritu 

beharra zegoen han, hura pittin bat itxuratu 

nahi bazen. Iritsi zen egun berean, aizkora 

hartuta aritu omen zen amona zena sukaldeko 

mahai gainari itsatsitako kraka kentzen, berri-

berria balitz bezalaxe utzi arte. Neronek ez nuen 

ikusi, baina amona ezagututa, sinetsi sinesten 

dut. 
13Lana gainezka izanagatik, baserritik 

atera ere egingo zen tarteka, noski. Noiz, non 

edo nola ez dakigu, baina Joxepak senargai 

hartu zuen Errota Berriko Anttonio Artola. 

Igaran barrena Igeldora doan bideetako baten 

saihetsean zegoen Errota Berri baserria. Izenak 

argiro adierazten digunez, errota ere bazen, eta, 

hortaz, erreka ondoan lekutua zegoen. Hantxe dago 

oraindik, ia guztiz eroria. Etxe galanta, hala ematen du 

behintzat, huntzak ia bere osoan estaliak dituen hormak, 

zutik dirautenak, ikusita. Haren ondoan, izen bereko beste 

etxe bat ere bada orain, urte askotan ospe handiko erretegia 

izan zena. Gaur egun “ostatua” dela jartzen du kartelak, 

baina jende guztiak daki hara ez dela inor lotarako asmoz 

gerturatzen, hura ez baita ostatua, putetxea baizik. 

                                                 
Zuatzuko birraiton-amonak, Anttonio eta Juana Joxepa. 
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 Ezkondu eta laster, zure birraiton-amonek Zuatzu 

erosi zutenean, baserri polita zen hura. Etxeaz gain, sailak 

ere nasaiak zituen, eta egokiak, denean malda handirik 

gabeak. Etxetik abiatu eta gain aldera basoa zen, gehiena 

haritza eta pagoa, Sagasti Buru baserriraino. Etxe 

inguruan, berriz, baratza edo soro, zernahi egiteko sail 

handi aldaparik gabeak.  

Gaur egun nekez uler 

genezake, agian, baina 

garai hartako joerei 

jarraituz, Anttoniok egin 

zuen lehen gauzetako bat 

basoa kentzea izan zen,    

eta ateratako egurra saltzea. 

Izan ere, garai hartan, 

nonahi izaten zen 

egurraren premia. 

 Geroak erakutsi du, 

bizirik iraun nahi izanez 

gero, zer edo zertan berezitu 

egin beharra duela 

baserriak, espezializatu. 

Garai hartako joera bestelakoa zen, ordea. Etxea unitate 

ekonomiko ia autarkiko baten modura ulertzen zen. 

Horregatik, edozein baserrik baratzak zituen, artasoroak, 

oilategia eta ganaduen ukuilua, belardiak eta basoa, 

denetik pixka bat, alegia. Basoa ateratako tokian fruitu 

arbolak sartu zituen aitona Anttoniok, batez ere sagastia, 

ganaduen janaritarako belarrarekin bateragarria zelako.  

Halakoxea ezagutu genuen guk baserria ume 

garaian: esne-behiak, txekorrak eta idi-parea ukuiluan; 

oiloak, untxiak eta usoak; baita erleak ere, enbor 

zuztarrean hazten diren perretxikoen antzera, etxearen 

bueltan haziak ziren tamaina desberdinetako txaboletan; 

atzeko ukuilu txikian, 

berriz, txerriak, bat edo bi, 

eta, kendu zuten arte, 

gurdiari tiraka erabiltzen 

zuten zaldi handia; baserri 

aurrean, lurrik gozoenak 

profitatuz paratutako 

baratzak; urrutixeago 

babarruna eta artoa elkar 

besarkatuz hazten ziren 

soroak; hurrena belardiak eta 

gerezi, aran, sagar, udare, 

mizpira, piko eta muxika 

arbolak; eta, beheko zuloan, 

orduan oso urruti zirudien 

parajean, baso itxia zeharkatzen zuen erreka 

murmuriatsua.14 

 

 

                                                 
Zuatzun hazitako familia osoa, gurasoak erdian dituztela. Goian, ezker aldetik 

hasita: Martin, Ixidra, Jexuxa, Fermin eta Juan Joxe. Azpian: Aguxtin eta Manolo. 
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Ez zuten ez lanik faltako hura dena zaintzen 

Zuatzuko senar-emazteek, umeak koskortu eta 

laguntzen hasi zitzaizkien arte ez behintzat. Zazpi seme-

alaba ekarri zituzten mundura. Zaharrena Jexuxa, 

ezkondu eta, aldi batez Zuatzun bertan bizitu eta gero, 

Balentegira aldatu zen. Bihotzeko gaitzen batek jota hil 

zen izeba Jexuxa, gazterik. Hurrena Fermin, nire aita 

pontekoa zen. Hura etxean bertan geratu zen, mutilzahar. 

Izeba Ixidra etorri zen gero. Hurrena Juan Joxe, zure aitona. 

Martin gero, hura ere soltero etxean geratu zena, Zuatzun 

bizi izan zen azkena. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Ezkerrean, itzaiak ikatz garraioan Donostiako kaian. Eskuinean, San Martingo 

plaza, egun FNAC eta horiek dauden tokian. 

 

Eta, azkenik, etxeko txikiak, Aguxtin eta Manolo. 

Azkenok aurrekoekin tarte handi xamarra zuten. Izan ere 

, amonak berrogeita hamar urte zituen azkena jaio 

zenean.  

Haiek guztiak gobernatzeko dena beharko zuten, 

eta, baserriko lanez gain, itzain ere ibiltzen omen zen 

aitona, kaitik Lizarriturryko fabrikara, joan-etorrian, 

ikatza eta xaboi kaxak garraiatzen. Amona, berriz, hura 

ere ez baitzen geldirik egotekoa, astean bizpahiru aldiz 

jaisten zen, San Martingo plazara, baratzekoak, 

arrautzak eta halakoak saltzera. 
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3 

 

San Martin Unx, 1936ko uztaila 

 Trajedunak, zerrendan ageri diren haiek biziko diren 

ala ez erabakitzeko ahalmenak damaion botere-sentsazioa 

gozatuz, eman du une luze bat. 

- Y a éste de la raya, ¿Qué le pasa? – galdetu du, 

hamabost izenen artean, bat azpimarratu dutela ikusita. 

- Le pasa que es el peor de todos, el más revoltoso, el 
más rojo y... el más cabrón! – erantzun dio sotanadunak, 

lepoko zainak lehertu beharrean. 

- Está bien, que los traigan a todos al ayuntamiento, 
y a éstos – erantsi du, plazan bildutakoei begira -...a estos, 
lo dicho, que estén listos, que en cuanto libremos los 
camiones les vendrán a buscar. De momento, a casa. 

Arriba España!! oihukatu eta gero, bildutakoak 

sakabanatzen hasi dira, nor bere zereginetara.  

Clemente eta Manuel isilik doaz, “fraidearena” 

deitzen duten larrainera daraman bidea hartuta. 

- ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? 
- No sé... con la Josefa a punto de reventar... -  

erantzun du Manuelek, begirada altxatu gabe. 
 

 
 

mona Ana Marik dio zure birraitona Manuel 

ameslari xamarra zela, agian, horregatik 

kontatzen zituela hain ondo ipuinak eta bestelako 

istorioak. Politika asuntoan kontserbadorea omen zen, zer 

kontserbatu handirik ez zuen arren; erlijio kontuan 

elizkoi amorratua, gaur fundamentalista esango genioke, 

agian; eta lanerako, berriz, epel antzekoa. Horregatik, 

gerra piztu eta nazionalak boluntario bila azaldu 

zirenean, hantxe presentatu zen zure birraitona; gorri 

zikin bazter-nahasle haiei aurre eginez, ordena, Eliza eta 

ohitura egokiak salbatzeko borrokara abiatzeko aldarria 

egiten zion barne-deiari erantzunez. Lau seme-alaba 

zituen etxean, zaharrenak hamar urte bete berriak, eta 

emaztea erditzeko zorian. Izango zuen hark ere, etxetik 

atera gabe nahikoa lan haiek denak gobernatzen.Hala ere, 

herriaren onura lehenetsita, nonbait, frontera abiatzea 

erabaki zuen, San Martingo beste hainbat lagunek bezala. 

Egun bostehun lagun eskas dira, baina, gaur 

halako hiru baziren orduan “katatoak”, hala esaten 

baitzaie herri hartako bizilagunei. Liburuetan diotena 

sinestera, “No había, en aquel tiempo, grandes diferencias 
socio-económicas entre los habitantes de San Martin, no, 
al menos, tan acusadas como en otras localidades 
navarras, en especial de La Ribera". Bere pobrean, denak 

berdintsu pobre zirela esateko era diplomatikoa da hori. 

Hala ere, eta ulerkaitza izanagatik, hauteskundeak 

iritsitakoan beti eskuindarrak ateratzen ziren irabazle 

San Martinen.Ez da ulertzen erreza, zer dela eta abiatu 

A 
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 ziren gerrara hainbeste nekazari eta langile xehe, San 

Martinen eta Bedaioko muturrean – amona Anselmaren 

anaia zena ere, Joxe Inazio, hantxe ibili zen erreketeekin – 

zer irabaztekorik ez zuten gerra batera, mendetan haien 

nagusi eta zapaltzaile izanak zirenen eskutik. 
16Errepublikaren etorrerarekin batera hasi ziren  

herriko ezkertiar urriak burua pittin bat altxatzen. 

Gutxiengo izaten jarraituagatik, 

nekazarien sindikatua sortu zuten, 

UGTri atxikia, baita egoitza ireki ere 

herrian bertan. Botoa emateko 

garaian, aukera abertzalea edo, 

sikiera, euskaltzalea egiten zutenak, 

berriz, oso-oso ale bakanak ziren. 

Gerra bezperetan, joera ideologiko 

desberdineko jendearen arteko giroa 

aldrebestuz joan zen. Gutxika-

gutxika Iruñeko gobernadore 

zibilaren aginduz, errepublikarra berau, ordurarte beti 

karlistez edo bestelako eskuindarrez osatua egona zen 

udaletxean, UGTko zinegotzi batzuk sartu ziren. Handik 

aurrera, liskarrak etengabeak izan ziren. Esatebaterako, 

1935ean, sekulako saltsa izan zuten, herrian karidadeko 

mojek zuten eskolari dirulaguntzarik eman behar 

zitzaion ala ez erabaki ezinik. Sozialistek ezetz zioten, 

noski. Besteek, berriz, zilegi ikusten zuten gobernuak 

                                                 
Erreketeen entrenamenduak Urbasan, gerra aurretik. 

ukatzen zien laguntza, udaleko kutxatik ateratzea. 

Erabakia hartu beharreko egunean, herriko apaizetako 

batzuek xaxatuta, eskuindarrak udaletxeko batzar-aretoan 

sartu ziren indarrez, aurretik gurutze handi bat zutela 

herrian zehar manifestazioan ibili eta gero. Egun hartako 

kontua muturjoka bukatu zen. 

Zetorrenaren jakitun, erreketeek entrenamenduak 

eta indar-erakustaldiak egiteari 

ekin zioten, inongo lotsarik gabe, 

herriko kale eta inguruetan, 

tartean tiro-saioak eta guzti. 

Sozialistek kexa azaldu zuten 

arren, inork, ez agintariek eta ez 

guardia zibilek, ez zuen zirkinik 

egin hura geldiarazteko. 

 Larre motzean hazitako 

umea zen birraitona Manuel. 

Txikitan ama galduta, haiek 

baino zer edo zer gehixeago ahal zuten osaba-izeben 

anparoan hazi ziren Manuel eta anai-arrebak. Denentzako 

doterik ez, eta Manuel nekazaria izango zela erabaki 

zuten osaba-izebek. Horretarako ez zuen ikasi beharrik; 

aski zuen lanerako gogoa. Gaur egun, herriari ospea eman 

dioten ondo zaindutako mahastien alboan, landu gabeko 

sail ugari ikusten dira San Martin inguruan. Garai 

hartan, lur emankorrik ez zen inon soberan. Abetetarren 

etxea, berez, etxe ona izanagatik, partekatzea egiterakoan, 

Manuelek zorte handirik ez zuela izan esan genezake. 
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 Hortaz, tokatutako sail txiki batzuekin atera beharko 

zuen bizimodua.17 

  

 

Hura ere nekazarien alaba izanagatik, gehixeago 

bazen andregai hartu zuen Josefa, zure birramona. Haren 

alaba Ana Marik maiz esaten duenez, Josefa “kotoi artean 

hazitako umea” zen, esapide horrek dituen adiera hitzez-

hitzezko nahiz metaforikoan. Hitzez-hitzezkoan zazpikia 

jaio zelako, zure herenamona Fausta asto gainetik erori eta 

erditzeko minetan jarri baitzen, haurdunaldia burutzeko 

bi hilabeteren faltan. Jaioberria hain ahul eta babesge 

ikusita kotoiez inguratuta jarri zuten sehaskan, ea 

goxotasun bero hartan aurrera egiten ote zuen. Diotenez ez 

zuten itxaropen handirik. Hala ere, kostata, baina onik 

atera zen. Etxeko ume bakarra, Josefak guraso haien 

eskura zeuden gutizia guztiak gozatu zituen. Eskola 

                                                 
Mahatsen hustutzea ardogileen kooperatiba aurrean. Eskuinean, errekete 

boluntarioak Iruñean, gerrara joateko izena emateko zain. 

 

publikora bidali beharrean, mojetara bidali zuten. Han 

bukatutakoan, garai hartan inork gutxik ikasten zituen 

beste zenbait gauza ere ikasi zituen, Tafallaraino joanda 

ikasi ere, hala nola, brodatzen eta abar. 

 Aspaldiko kontuak dira eta susmoak besterik ezin 

genitzake azal, baina ez zait iruditzen gehiegi asmatzea 

denik, Josefaren gurasoek, Faustak eta Josek, alabak 

hartutako senargaia baino hobexeagoa nahiko zutela 

esatea. Abetetarrek jende langilearen fama zuten, haien 

etxea ere ona zen edo ona izandakoa behintzat, baina 

Manuel hari txoriburu traza hartzen zioten. Izan ere, 

ederki asko zekien zure herenaitona Josek familia aurrera 

atera beharrak zenbat neke zekarren. Umetan aitarik gabe 

gelditu eta, zaharrena izaki, hark atera behar izan 

baitzituen aurrera senide gazteak.  

Kontuak kontu, Manuel eta Josefa ezkondu egin 

ziren, eta andregaiaren gurasoena zen etxe batean jarri 

ziren bizi izaten, fraidearen larrainerako bidean.  
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 Hantxe dago oraindik, hutsik, etxe hura. Laster hazi zen 

abete-lergatarren familia. Bata bestearen segidan iritsi 

ziren, epe laburrean, Piedad, Estefania (Fani), Luis Jose eta 

Angel. Ana Mari, zure amona, 1936ko uztailaren 26an 

jaio zen, Santa Ana egunez hortaz, gerra hasi eta 

astebetera. 

 Egun nahasiak izan ziren haiek San Martinen. 

Faxisten matxinada gertatu bezain pronto ekin zioten 

Francoren aldekoek gerrarako prestakizunei. 

Entrenamenduetan erabilitako eskopeta zaharren tokian, 

gordean edukitako fusilak erakutsi zituzten orduan. 

Uztailaren 20an nekazarien sindikatuaren egoitzan 

indarrez sartu eta su eman zioten. Alde egiterik izan ez 

zuten hamabosten bat lagun atxilotu zituzten hurrengo 

egunetan, ezkertiarrak izatearen salaketapean. Bere 

kideak ez bezala abertzalea zen herriko parrokoari esker, 

preso hartutako denak, bat izan ezik, bizirik atera ziren, 

iraindu eta jipoitu zituzten arren. Tafallara eraman zuten 

bakarra, hango kartzelatik atera eta Monrealgo teilategian 

erail zuten, beste laurogeita hamar lagunekin batera, 

urriko gau batez. Ladislao zuen izena eta herriko uhalgile 

eta postaria zen. Beste eraildakorik izan ez bazen ere, 

gerra garaia eta gerraostea gogorrak izan ziren 

altxatutakoekin bat ez zetozenentzat. Herriko zaharrei 

entzuna diet Amerikanoarenean,  umetan, gerra bukatu 

eta berehala nola joaten ziren eliza aurrera, eguerdi oro, 

zaku moduko jantzi zarpaila soinean zutela, han biltzen 

ziren emakume burusoil errukigarri haiei “rojas!, rojas!, 
rojas!...”  oihu artean tu egitera. 

 Zure amona Ana Marik hiru aste besterik ez zituen, 

bere amari senarrak osaba Clementerekin gerrara zihoala 

esan zionean. Amorrua, negargura, bakardadea eta, oroz 

gain, bizitza osoan gaindituko ez zuen lotsa sentitu  

zuen Josefak. Jendaurrean agertzeko lotsa eragiten zion , 

gizona mundua satan gorrien atzaparretatik libratzera 

zihoala ikusteak,18bera bost seme-alabekin etxean hala 

utzita. 

                                                 
San Martingo birramona Josefa.  
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Zuatzu, 1936ko abuztua 

 

 Aurrean duen gizonaren tinkotasunak 

ustekabean harrapatu du ofizial gaztea. Uniformeak 

besteengan, batez ere zibilengan, eragiten duen beldur 

kutsuko errespetuarekin ohitzen hasia da azken 

aldian. Tenientearen buru barruan eztabaida piztu da, 

bi ahots, bata bestearen etsai, hizketan arituko 

balitzaizkio bezala. Batak esaten dio gizonak arrazoi 

osoa duela, hark ez duela zertan bizia arriskutan jarri 

berarekin zerikusirik ez duen kontu batean; besteak, 

berriz, gerran dabilen militarra dela gogorarazten dio 

tenienteari, eta zibil hark bere agindua bete ezean, 

lotsagarri geratuko dela aginduetara dituen 

soldaduen aurrean. 

 Baserritarraren mesedetarako, uniforme azpian 

daraman zibil burutsua nagusitu zaio tenienteari. 

- Tira! Zuotako batek erakuts diezagula, gutxi 
gorabehera, non erori den, eta... handik aurrera gu geu 
moldatuko gara. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

onostian ez zen gerra handirik izan. Denera, 

tiro bakar batzuen kontua. Hantxe daude balek 

utzitako arrastoak Amarako eskoletan, kasino zaharrean, 

Maria Cristina hoteleko hormetan edota Victoria Eugenia 

antzokian. Gainerakoan, ezer gutxi. Bi hilabete eskas 

behar izan zituzten, Irundik barrena, Nafarroatik, 

etorritako matxinatuek hiria “askatzeko”. Jakina, ez dute 

hori pentsatuko, gerra hasi eta berehala errepublikazaleek 

Ondarretako kartzelan akabatu zituzten haien 

familiakoek; ezta hilabete batzuk geroago nazionalek leku 

beretik atera eta Hernanira erailtzeko eraman zituztenen 

senideek ere; edota Hermanos Iturrino kalean –orduan ez 

zuen kale hark izen hori izango, gaur egun ere ez duen 

bezala, Iturrino anaiak gerran eroritako falangistak 

baitziren- kale hartan, nioen, mozkor-mozkor eginda 

zihoan falangista parearen agurrari “behar bezala ez 

erantzuteagatik” tiroa jo eta bertan utzi zuten haren 

ondorengoek, ondorengorik utzi bazuen; edo Amara 

Zaharrean eroritako mortero galduak harrapatutako 

emakume gaixoaren segidakoek; edo hiria hartu eta gero 

nahierara erail eta edozein bazterretan botata utzitako 

ehunka errugabe haien senideek… Borrokaren 

saihetsekoak dira horiek, halakoetan beti gertatzen 

direnak, zoritxarrez. 

H hizki larriz idazten den historia liburuetan, 

Donostiakoak orri gutxi hartzen dituela esan nahi nuen, 

hutsaren hurrena, Bilboko gatazka, edo Teruelekoa edo... 

D 
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 beste ez dakit nongoaren aldean. Altxamenduaren berria 

zabaldu zenean, Loiolako kuartelean zeuden militarrek 

ordu batzuk baino ez zituzten behar izan zeinen alde 

jarriko ziren erabakitzeko. Denbora laburrean hartu 

beharreko erabaki zaila izaten da hori halakoetan. 

Irabazlea zein izango den asmatu beharra dago, huts 

egiteak ondorio ezin larriagoak ekar 

diezazkizuke-eta. Azkenik, matxinoekin 

bat egitearen aldekoak nagusitu ziren 

Loiolan. Irailaren 13an sartu ziren, eta 

nagusi jarri Donostian Lakar tertziokoak, 

Artaxonako berrogei fama txarreko haiek 

tartean zirela, Beorlegi koronelaren 

agindupean. 

Bitarte horretan, Donostiatik 

ateratzeko bideak ihesi zihoazenen ilara 

amaigabeez bete ziren. Nora jo zuenak, zerbaiten beldur 

zenak, ospa egin zuen egun haietan. 

Hirian geratu ziren ezkertiar eta jeltzale 

apurrak, gutxi eta gaizki prestatu eta 

antolatuak egonagatik,  militarrei eusten 

saiatu ziren. Eta lortu ere lortu zuten, 

altxatuei kanpotik etorritako laguntza 

iritsi zitzaien arte. 19 

Irun ingurua hartu ondoren, 

Donostia aldera bideratuko zituzten indarrak iritsi 

                                                 
Barrikada Amara Zaharrean, gerraren gogorrena ezagutu zuen auzoa. Behekoan 

txikian, Lácar tertziokoak Donostian sartzen. 

bitartean, nazionalek hiriko jendea izutzea erabaki zuten; 

hartara, errazago etsiko zutelakoan. Horretarako, ehiza-

hegazkinak bidaltzen zituzten, egunean bi edo hiru aldiz 

Txubilloko  gotorlekua bonbardatzera. Han gordean 

zeuden milizianoek, berriz, besterik ezean,  fusilekin eta 

metralladore txiki batekin erantzuten omen zieten. Bere 

begiz ikusitakoa kontatzen zuenean, 

aita zenak beti aipatzen zuen 

kontraste hura: faxisten hegazkinen 

burrunba indartsua, haiek botatako 

lehergailuen danbateko izugarriak, 

batetik; errepublikazaleek egindako 

tiroen txispa-hots xixtrina, ahularen 

nahi eta ezinaren zalaparta, bestetik. 

Eta aipatzen zituen, halaber, 

nazionalek badiaz kanpo jarriak 

zituzten korazatuetatik, Oriamendiko gaina harrapatu 

nahirik, jaurtitzen zituzten 

bonbatzarrak. Nolanahi ere, hirian 

gelditutako donostiar askorentzat, 

egun haietan, gerra ikuskizun baten 

gisakoa zela uste dut. Tiroak etxetik 

urrun entzuten ziren bitartean, gaitz 

erdi! 

Zuatzuko umeak lasai zeuden 

etxean, borroka hotsak aski urruti zituztela. Agian, 

eskolara hasi beharrik ere ez zuten izango irailean eta ez 

zituen ez horrek tristatuko. Ez zen, 1936ko abuztuko 
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 hura, gerra Zuatzuko atariraino iristen zen lehen aldia. 

Etxekoei entzuna nien eta nonbait idatzia ere ikusi dut, 

azken karlistadaren garaian “beltzak” (liberalak) 

bertaraino iritsi zirela, etxeko jaunaren bila. Alde egina 

zela esanagatik, etxean nonbait ezkutatua zegoelako 

susmoa hartuta, bila ibili omen ziren goian-behean. 

Patzulora pasatzeko (sagarra estututakoan geratzen den 

sagar-ore moduko lehorrari esaten zaio patza), ukuiluko 

lasto artean zuen lehiatilatik alde egina omen zen 

nagusia, soldaduak zetozela konturatu zenean. 

Azkenean, zuloa miatzera ere ailegatu ziren beltzak. 

Osaba Ferminek zioen, baionetarekin zasta-zasta ere aritu 

zela haietako bat, ea gizona patza tartean ote zegoen, 

baina asmatu ez. Erdiak direla ere egiak, eskapada 

galanta, egun hartan, Zuatzuko etxekojaunak egin 

zuena.20 

 1936ko abuztuan, eguerdian 

harrapatu zituen gerrarem zurrunbiloak 

etxe hartakoak, bazkaltzeko eseri 

berriak zirela. Etxeko aita, zure 

birraitona Anttonio, atarian zen 

oraindik, ditxosozko traste hura artasoro 

gainetik ziztuka pasatu zenean erreka 

zulo aldera, soroaren muturrean zegoen 

udareondoari puska ederra kenduta. 

Hura lehertzekoa izango zela pentsatuz 

                                                 
Almirante Cervera korazatua. 

etxe barrura sartu zen agudo. Ataurreko kate-zakurra ere 

bere etxolara uzkurtu zen aiumaka. Ziztua isildu eta gero 

iritsi zitzaien, itsaso aldetik, tiroaren hotsa. Izan ere, 

bizpahiru kilometro egongo dira Almirante Cervera 

itsasuntzia zegoen tokitik Artolatarren etxera. 

Leherketaren soinurik ez zuten aditu. 

Arratsalde erdian azaldu ziren milizianoak, lau 

soldadu eta teniente gaztea. Baten batek esanda zekiten, 

obus handi haietako bat beheko erreka zuloan geratua zela, 

han erori eta lehertu gabe. Ez dakit zertarako beharko 

zuten; baina gizon haiek traste hura eramateko asmotan 

etorri ziren. Jakingo zuten haiek nolakoa zen, eta zer pisu 

zuen. Horregatik aginduko zioten aitona zenari, idiak 

lotu eta haren bila laguntzeko.  

Anttoniok ezezko borobila eman zien, antza, nahi 

bazuten, idiak eramateko, hori galarazterik ez zuela 

izango, noski, baina bera behintzat ez 

zela zera haren bila abiatuko. Bost 

seme-alaba zituela –artean bi txikiak 

jaiotzekoak ziren- , haietxek 

gobernatzen nahikoa lan, eta 

umezurtz uzteko batere gogorik ez. 

Ofizialak agindutakoari men eginez, 

ukuiluan sartu eta idiak uztartzen 

hasi zen, hala ere. Bukatu baino lehen 

abiatuak omen ziren soldaduak 

aldapan behera, Fermin eta Jexuxa 

seme-alaba zaharrenak aurretik 
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El buque pirata, situado como de costumbre 

frente a nuestra costa, arrojó algunos chupinazos 

sobre Guadalupe y sobre San Marcos. También dirigió 

sus tiros contra Urgull y por deficiencias de 

puntería, varios obuses cayeron en los límites de la 

ciudad. Casi todas las granadas dejaron de explotar.  

Pueden comprobarse dos cosas significativas en 

estos bombardeos: los aviones arrojan granadas de 

fusil, que casi nunca explotan, lo cual parece 

evidenciar que la aviación facciosa carece de 

granadas de bombardeo. El buque pirata envió contra 

nosotros granadas de metralla, lo cual parece 

demostrar que escasean las granadas rompedoras.  

Una u otra cosa, la verdad es que el pueblo se 

atemoriza poco o nada, y que presencia a pie firme 

el bombardeo. A todo se habitúa uno, hasta a la 

proximidad de la muerte. Si los facciosos querían 

producir un efecto moral en la población civil, han 

resultado fallidos sus propósitos. Nadie se 

amedrenta, ni siquiera de los obuses de trescientos 

kilos. 

 

zituztela. Erreka ingurura iritsi zirenean gazteak 

bueltan etxera bidali zituzten, handik aurrera moldatuko 

zirela esanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21Azkenean, hura ateratzen lan txarra izango 

zutela-eta, obusa zegoen tokian leherraraztea pentsatu eta 

halaxe egin zuten.  

Hurrengo goizean aitona zena zer ikusi jaitsi zen 

txarara, eta lehergailuaren zatiak aurkitu zituen 

sakabanaturik. Idiak lotu, lera erantsi, eta haietako puska 

bat, muturrekoa, igo zuen etxera. Hirurogeita hamar kilo 

inguru izango da, eta hantxe dago oraindik, Espainiako 

banderaren margo eta guzti, osaba Ferminek bere Citroena 

gordetzen zuen txabolako bazter batean. 

Kalteturen bat izatekotan, gerrak Zuatzun 

utzitako kalteturik behinena huraxe izan zen, osaba 

Fermin alegia. Altxamenduak sasoi beteko harrapatu 

zuen aita ponteko nuen osaba, hemezortziren bat urte 

zituela. Nazionalak hirian sartu eta berehala deitu 

zuten. Ez dakit burutik pasatu ere egin ote zitzaion ez 

azaltzea, ihes egitea edo besteekin gerraratzea. Ordurako 

lanean hasia zen, mekaniko, auzoko tailer batean. Auto 

askorik ez zen artean, baina haiek zaindu eta 

konpontzen zekien, jendearen beharra ugaritzen hasia 

zen. Osabak ez zuen inoiz baserri lanetarako grina 

berezirik erakutsi, eta bere ama zenak ere ez zuen hura 

etxerako ikusten. Soldadu joan behar horrek, hartua zuen 

bestelako bidea zapuztu ziolakoan nago. Izan ere zazpi 

urte eman zituen soldadu, gerran lehenbizi, makien 

kontrako  bijilantzia lanetan geroago, Mallorcan eta 

                                                 
Egunkari errepublikazaleek 1936ko abuztuan ziotenaren adibide bat. 
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 beste ez dakit zenbat tokitan. Itzuli zenean, alde 

egindakoan utzitako mundua aldatua kausitu zuen. 

Beretzako lanik ez zegoen jada tailerrean, eta etxekoek 

erabakia zuten.baserrian anaia gaztea, Martin, geratuko 

zela  

Ez ziren inora abiatzeko urterik onenak. Hala ere, 

seguru nago, osabak izan zuen baserritik ateratzeko 

aukera bat baino gehiago. 50eko hamarkadatik aurrera ez 

zen lanik falta izan; Antiguan bertan zeuden fabrika 

handietan, Lagarto xaboi-fabrikan, El León garagardo-

fabrikan edo Suchard-en, esaterako. Ezagunak ere 

bazituen fabrika haietan, enkargatuak eta 

beste. Horregatik, ez dut inoiz ulertu zer dela 

eta aukeratu zuen jaiotetxean geratzea, ia-ia 

morroi baten gisan, era horretan gutxiesten 

zuen amaren ondoan. 

Osabaz idazten ari naizen bitartean, 

atzetik amonaren marmar etengabea  aditzen 

dudala iruditzen zait oraindik. 

- Hori,  kanpokoekin dek hori sinpatiko 
eta zuria! Etxean ezagutu behar! Alfer gorotza, 
praile zikina! 

Halakoxea zen gure amona. Zuena 

eskuratzeko lana erruz egina izaki, ezin 

eraman zuen inor geldirik ikustea. Aitona zenari ere maiz 

egiten zion errietan. Azken urteetan, jada zeharo xahartu 

eta eskastua zegoela, emaztearen demandei entzungor 

egiteko sekulako ahalmena garatu zuela aitonak uste dut. 

Hil aurreko azken hilabeteetan, ganbarara igo eta lasto 

tartean ezkutatuta orduak ematen zituen, han etzanda, 

lozorroan goxo. 

Esan bezala, denekin zakarra bazen ere, beste 

inorekin baino zakarragoa zen amona osaba Ferminekin. 

Egia da hark ez zituela baserriko lan batzuk egiten, segan 

edo behiak jetzi esate baterako. Soldadu zegoela 

ukalondoan mina hartu zuenez, ezin zuen besoa behar 

bezala ez luzatu eta ez bildu. 

- Bai!...Hori ere futbolean ari zala egin zian horrek! 
Ez lanean ari zala! –erantsiko luke amonak, biziko balitz. 

Baina ez dakit, garbi esateko, 

zergatik zuen begitan hartua amak. Martin 

edo Juan Joxe zure aitona zenaren aldean 

langile epela izango zen, agian. Baina nik 

beti ikusten nuen arian; baratzan, 

ganaduari azpiak ateratzen eta abar. Hura 

ere ez zen asko gelditzen.  
22Hori bai, kanpoko norbait bisitan-

edo etorriz gero, denak utzi eta hura 

artatzera joango zen. Fermin zen, Zuatzun 

jaiotakoen artean, jendarterako dohainik 

bikainenak zituena, egun trebetasun 

sozialak deitzen ditugun horiek bazituen 

                                                 
Osaba Fermin amona Anselmarekin dantzan, ezkontza batean. 
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 bai hark. Kultura handirik gabea izanagatik, jakin-

mina zuen handia. Kanpoan nonbait izana bazinen, beti 

galdetuko zizun zer edo zer bueltakoan. 

 - Zer moduzko kanpoak dituk han? Ba al dago 
ganadurik eta?...Eta ehizarik?- Ehiztaria baitzen, 

amorratua. 

Zalgurdia hartuta, San Martingo plazara joaten 

ziren ama eta biak, berdura eta fruta saltzera, astean ez 

dakit zenbatetan. Zertaz arituko ote ziren hainbeste ordu 

elkarrekin? Ez dakit, ezin dezaket imajina. Geroago, 1960 

inguruan izango zen, autoa 

ekarri zuen, Dos  caballos 

haietakoa. Uste dut ordurako 

amonak utzia ziola kalera 

jaisteari. Autoa Matia kalean 

bigarren ilaran utzita, goiz 

osoa Antiguan ematen zuen 

osabak. Esnea partitzen zuen 

lehenbizi, etxez etxe; gero 

berdura uzten zuen denda pare 

batean, eta, handik aurrera, 

bata eta bestearekin hizketan 

joaten zitzaion eguerdi artea. 

Bazuen Henriette izeneko lagun bat, “Frantsesa” esaten 

ziotena. Izan ere, frantziarra zen, eta zuen adinerako 

modernoa oso, bai janzkeran eta bai bestela. Autoa ere 

gidatzen zuen eta emakume gutxik egiten zuten hori 

garai hartan. Harengana sartzen zen askotan osaba 

gosaltzeko aitzakiatan. Eta, jakina, amonak ezin zuen 

ikusi emakume hura. 

- Emazirin hori! Orain ere harekin egongo dek bai!... 
23Ez dakit zer zuen osabak Henriette harekin. 

Aitzitik, badakit Jesusa izeneko beste emakume batek 

galdetu ziola osabari, behin Matia kalean zebilela 

ezkaratz batera sarrarazita, ea berarekin ezkondu nahi ote 

zuen. 

Etxe polita zuen emakume hark eta lana ere 

txukuna. Biak, osaba zein Jesusa, urtetan aurrera joanak 

ziren ordurako. Pentsatzeko astia behar zuela erantzun 

zion, nonbait. Ez dakit asko pentsatu zuen, edo zer pentsa 

askorik ba ote zuen, mutilzahar geratu zen behintzat. 

Azken urteetan zabartu egin zen, dezente. Txabolan 

sartu eta arratsaldea lo ematen zuen, auto barruan 

etzanda. Halakoetan, edan ere behar baino gehiago egiten 

zuela uste dut. Zer edo zer beharko zuen, txabola aurretik 

ttarraka-ttarraka pasatzen zen aldioro amonak 

eskaintzen zion erretolika agoantatzeko. 

- Orain ere lo egongo dek! Praile zikina! Alfer 
alena!... 
 
 
 
 
 

                                                 
Ezkerrean, Matia kalea, garai bateko Antiguaren bihotza. Gainean, osabarena 

bezalako Citroen 2CV-a. 
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irraitona Pablok bi gauza gorrotatzen zituen: 

bata bortizkeria; edaria bestea. Etxean bertan 

ikasia baitzuen, batak zein besteak zer nolako kalteak 

ekar ditzaketen. Haren aita zenak, Martin San Romanek, 

gizon bat hil zuen, borrokan ari zirela. Ez zuen errurik 

izan. Besteak eman zion hasiera liskarrari. Martinek bere 

burua defendatu besterik ez zuela egin iritzi zion epaileak 

ere. Libre atera zen. Baina gertaera hark, etxean inoiz 

gutxitan aipatzen zena, bizitza osorako goibeldu omen 

zuen.  

Ez dakigu horregatik edo zergatik izan zen, baina 

birraitona Pabloren aitak ardotan ito zituen bere osasuna 

eta zoriona, berea eta etxekoena. Karreteroa zen, ofizioz; 

edanak bere lana behar bezala betetzea galarazi zion arte 

behintzat. Azken urteetan, herri guztiek behar izaten 

duten xelebre moxkorra izan zen, inorekin sartzen ez 

zelako, Altsasuar guztiek ezagun eta maitea zutena. 

B 

5 

 

Altsasu, 1936ko udazkena 

 

Zeharo itxi gabeko ateak uzten duen zirrikitutik, 

Pablo San Romanek Aristorena ikusi du pasiloan 

barrena, eta haren oinetako lustredunek udaletxeko ohol 

zaharren gainean ateratzen duten hotsa sentitu. Beti 

halakoa izan bada ere, sekula baino tenteago iruditu 

zaio gaur. Mahaiaren bestaldean eserita dagoen 

falangista harroputzaren hizketak aterarazi du Pablo 

bere burutazioetatik. 

 - Pues no hay más que hablar San Román. Tu te 
pasas cada día, de mañanita, por aquí, que trabajo no 
te ha de faltar. Que no se diga que España y nuestro 
Caudillo no se ocupan de sus hijos. 
 Hitz egin duen gizonaren ezkerretara eserita 

dago Cirilo. Mahai gaineko paperak hara-hona 

aldatzen ditu noizbehinka, zutik dagoen gizonaren 

begiradari eusten ausartuko ez balitz bezala. Ciriloren 

errekete jantziari begira, umetan eta geroago gaztetan 

elkarrekin egindako gauzak etorri zaizkio gogora 

zutik dagoen gizonari. 

- Y cuidadito con faltar un día –ekin dio, berriz, 

falangistak mehatxuka-… Tu ya sabes lo que les pasa 
a los chicos malos 

 

Une batez, barruan sentitzen duen amorruari 

eusterik ezin izango duela pentsatu du Pablok. 

Muturreko pare bat emanda, gustura kenduko liokeela 

babo hari irribarre maltzur hura.  

- Hala! Ya te puedes ir – esan du Cirilok 

bukatzeko, begirada altxatu gabe, deseroso sentiarazten 

duen egoerari lehenbailehen amaiera eman nahi 

dionaren presaz. 
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 Katalina Urdiain zuen emaztea, eta hark, berriz, etxean 

edaten zuen, jendearen ezkutuan. 
24Aita-amak horrela, gaztetan 

ikasi behar izan zituen Pablok 

lanaren eta ardurak hartu beharraren 

nekeak. Aitaren ofizioari jarraiki, 

Pablok kamioia ekarri zuen, Altsasun 

ezagutu zen lehena, eta harekin 

garraioan hasi zen, bere anaia 

Antoniorekin batera. Gerra iritsi 

zenean anaia biek bide desberdinak 

hartu zituzten: Antonio UGTkoa zen 

eta frontera alde egin zuen errepublikaren aldekoekin; 

Pablo, berriz, “sator” bihurtu zen.  

Hiztegiak dio satorra talpidoen familiakoa eta Talpo  

generoko ugaztun intsektiboroa dela. Oso ile ugari, leun 

eta beltza izaten duela eta industeko erabiltzen dituen 

azkazal handiz hornitutako eskuak. Ez omen dute, 

agerian ez behintzat, belarririk izaten, eta begiak, berriz, 

endekatuak. Lur azpian egiten dituzten zuloetan bizi 

dira, eta zizarez eta animalia txikiz elikatzen dira. 

Hiztegiak gezurrik dioenik ez dut esango. Hala ere, 

nago hori idatzi zuenak ez zuela nekazari arrastorik. 

Baserri girokoa izan balitz, nahi gabe ere jarriko baitzuen, 

satorrek intsektujaleak izanagatik, nolako kalteak 

eragiten dituzten baratza, soro nahiz belazeetan. Eta 

                                                 
Martin San Romanek (zure herenaitona) izandako auziari buruzko kapitulu bat 

duen liburua. 

jarriko zuen, orobat, nolako erruki eskaxa izaten duten 

baserritarrek ditxosozko talpidoen harrapaketan. Hala 

ulertzen da, gure zaharren irudi-munduaren argitan, 

alegia, zer esanahi hartu duen guretzat “sator-lana” 

adierazpenak. Sinonimoen hiztegia begiratu besterik ez 

daukagu. Sator-lanaren pareko dira: azpijokoa, 

gaiztakeria, maltzurkeria, amarrua, txarkeria, jukutria, 

dongekeria...  

Horrelako batere ez zuen Pablo San Roman zure 

birraitona zenak. Izango ez zuten bezalaxe, irabazleen 

errepresioaren beldur zirelako, gerra garaian eta gerra 

ostean, ezkutatzea, bere burua desagerraraztea, erabaki 

zuten haietako gehienek. Eta, hala ere, “satorrak” jarri 

zieten. 25 

                                                 
Birraitona Pablo bere kamioian. Kanpoan, zutik, haren anaia Antonio. 
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 Ganbarako oholtzan prestaturiko zuloan etzanda, 

armairutzarraren atzean paretean egindako zuloan, 

mendiko arperen batean,... urteak eman zituzten haietako 

batzuek, gauez baizik ateratzen ez zirela, zenbaitetan 

familiarekin jatorduak egiteko, beste batzuetan baita 

familiaren ezkutuan ere. Inori kalterik egin gabeak ziren 

haietako asko. Ileari dagokionez, asko eta gutxikoak 

izango ziren tartean, ilehori eta beltzaranak. Eskuak, 

berriz, tamaina guztietakoak izango zituzten, noski. Eta 

belarri-begiak erne eduki beharra, oso, bizirik iraun ahal 

izateko. Gizon izutu haiek ezer gutxi zuten, hartaz, 

satorretik. Horregatik, nago, deitura hori, gaizki 

jarritakoa izateaz gain, etsaiek jarria izango zela. 

Altsasun behintzat, izuturik egoteko motiborik ez 

zuten falta. Mende hasieratik Altsasu, Nafarroako 

industria-gune indartsuenetakoa zen. Bazuen tren- 

geltoki garrantzisua, eta horrek guztiak jende nahiz ideia 

berritzaile askoren iristea erraztu zuen. Hiru milatik gora 

biztanle zituen gerra hasi zenean, eta haien artean 

aipatzekoa zen joera ezkertiarrekoen ugaria: CNTko 

anarkistak, UGTko sozialistak, alderdi komunistakoak 

eta abar. Oso esanguratsua da, adibidez, errepublika 

garaian, Altsasun egin ziren bataio, ezkontza eta lur-

emate zibilen ugaria ikustea. EAJko abertzalerik ere bazen 

tartean, gutxi batzuk baziren ere; haietako bat zure 

birramona, Isabel Romarategi. 

Gerra aurreko urteak zalapartatsuak izan ziren 

herrian. 1934ko urriko iraultzak, esaterako, oihartzun 

handia izan zuen han eta bortxaren lehertzea ekarri zuen. 

Erreboltariek jarritako lehergailuei  eta egindako sabotaje  

eta bestelako erasoei erantzuteko, guardia zibilek neurriz 

gaineko indarkeria erabili zuten. Indarkeria hark zauritu 

ugari eta hildakoren bat utzi zituen. Errepresioaren 

larriak ezkertiar kutsuko talde guztien bateratzea eragin 

zuen. Langile mugimenduaren indartze honek isla 

nabarmena izan zuen 1936ko otsailean egindako 

hautuetan. Ezkertiarrek eskuinekoek (Círculo Católico, 

Alderdi Karlista...) halako bi boto bildu zituzten. 

Horregatik, Altsasu gorriz markatua zegoen altxamendua 

prestatzen zihardutenen mapetan. Begitan hartua zuten 

herria; hangoei lezioa eman beharra zegoen.26 

Marino Ayerra Altsasura iritsi berria zen. 

Uztailaren 19an, herrian ematen zuen lehen meza ematen 

                                                 
Marino Ayerra zenaren iloba bat (Helena Taberna), osabak utzitako lekukotzan 

oinarritutako filma egiten ari da (La buena nueva). Argazkian filmeko irudi bat. 

Argazki txikian, benetako Marino Ayerra. 

 



34 

 ari zela, sentitu zituen kamioien burrunda eta haietan 

zetozen gizonen oihuak: ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuera la 
República!  Meza amaituta, Luis Goikoetxea alkatea 

sakristiara hurbildu zitzaion, ezagutzeko asmotan. 

Agurtu ondoren, halaxe esan zion: 

- Minutu gutxi geratzen zaizkit alkate lanetarako; 
meza garaian iritsi baita aldaketa ekarriko duen guardia 
zibilen kamioia. 

Matxinatuek indarrak pilatzen 

jarraitu zuten egun osoan. Autobus 

eta kamioietan iritsi eta herria hartu 

egin zuten. Guardia zibilak, 

falangekoak eta, batez ere, Lizarra 

aldetik hurbildutako errekete 

boluntarioak ziren iritsitakoak. 

Haien guztien buru zetorren ofiziala 

agindu zehatza jasota zetorren: 

Altsasuko langileriak erakuts 

zezakeen erresistentzia kupida gabe 

itotzea. 

Errepublikazaleek, ordea,  ez 

zuten okupazioari aurre egiteko 

armarik. Hasiera batean herriko 

sarbideak ixtea erabaki bazuten ere, berehala ohartu ziren 

asmoaren ezinaz. Aurre egin ezinik, ezkertiarrek herritik 

ateratzeko kontsigna zabaldu zuten, erresistentzia ahal 

zen tokian antolatzeko deia eginez. Altxamenduaren 

biharamunean bertan herriko hirurehundik gora gizonek, 

gazteak gehienak, ihesari eman zioten. Askok eta askok 

Gipuzkoara jo zuten, Lizarrustin barrena. 

Bitartean, falangistek armak banatu zituzten 

kidekoen artean eta metrailadore handi bat jarri zuten 
Lecea botikaren aurrean, herriaren erdi-erdian. 

Errepublikazaleen esanetan, arma haietako batzuk 

Altsasuko kaputxinoen komentutik atera ziren. Antza 

denez, komentu hartakoek zeresan handia izan zuten 

altxamenduaren hasieran, 

altxatutakoei babesa ematen , baita 

gerora ere, arerioen errepresioa 

sustatzen ere.  Hurrengo egunean, 

zinegotzi berriak ipini zituzten, eta  

sokakoa zuten Elizalde alkate. Egun 

horretan bertan beste berrehun 

lagunek alde egin zuten herritik. 

Altsasu hutsik geratu zen, gizonik 

gabe. Iheslarien senideek pairatu 

behar izan zuten faxisten indarkeria 

basa. 
27Nagusi sentituz, matxinoek 

ezkertiarren etxe eta lokal guztietan 

sartzeari ekin zioten txikizioak, 

suteak eta lapurretak eraginez. Jendearen ibilgailuak, 

irrati-aparatuak, maindireak, mantak eta altzariak 

errekisatu zituzten. Lecearen botikaren atzealdean 

                                                 
Altxamenduaren aldeko apaiz eta apaizgaiak, armak hartuta, Iruñeko zezen-

plazan. 
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 bilduta, Gerrako Junta Karlistakoek zigorra merezi 

zutenen zerrenda beltzak osatu zituzten. Horretan 

ibilitakoak ez ziren urrutikoak: Lecea bera, Maiza, Ruiz 

de Gaona, Bergara, Arratibel... Altsasuarrak denak. Baita 

beranduxeago alkate jarriko zuten Aristorena ere, eta 

Aldave, Don Marino hura ere, Ayerraren aurretik parroko 

izandako apaiz faxista. 

Berehala hasi ziren atxiloketak. 

Aldaveren nahiak betez, Luis 

Goikoetxea alkate ohia izan zen 

harrapatutako lehenetakoa. Iruñera 

eraman, epaiketa-fartsa egin, eta 

hogeita hamar urteko kartzela 

zigorra ezarri zioten. Haren atzetik 

jende mordoa: sozialistak, 

anarkistak, abertzaleak, maisu-

maistrak, politika kontuetan inoiz 

ezertan sartu gabeak, deskuidatu eta 

besteren batekin nahastu eta 

eramanak, ... Errekete eta falangista 

koadrilek bailara osoa miatu zuten 

susmagarri bila. Batzuk atxilotu; 

beste batzuk herritik bidali... 

Falangeak bailarako gainerako 

herrietan bezalaxe, emakumezkoen aurka jo zuen bereziki. 

Errepublikazaleen familietako emakume askori ilea moztu 

zieten. Gero, beherakoa eragiten zien errezino olioa edatera 

behartu eta herriko kioskoaren inguruan bueltak ematen 

jartzen zituzten.28 

Lehen erailak abuztuaren erdialdera gertatu ziren. 

Bi gazte Altsasuar izan ziren. Atxilotu eta jipoitu 

ondoren, Aritzalkoko hariztian akabatu eta hantxe 

zerraldo utzi zituzten , egun batzuetan, lur eman gabe. 

Haien bekatua, Donostiako beste harenaren berbera: 

ondotik pasatu zitzaien kamioi 

batean zihoazten faxisten agurrari 

behar bezala erantzun ez izana. 

Gorpuak lurperatzeak sortzen 

zien enbarazoa saihestearren, handik 

aurrera krudelkeria handiko 

erailketak egin zituzten Altsasun 

altxatuek. Atxilotuak Urbasako 

leizezulo eta amildegietan behera 

botatzen hasi ziren. Haietako asko 

bizirik bota ere. Otxoportillo, 

Basanziturri eta Ordozeko zuloek 

betiko irentsi zituzten Sakanako 

herritar ugari. Inguru hartan ibili ohi 

ziren artzainek nekez ahaztuko 

dituzte zulora bizirik botata, 

hilzorian geratzen zirenen agonia-

oihu lazgarriak. Nekez ulertzen da hitzetik hortzera 

                                                 
Goian, Altsasuko plaza, ezkerreko saihetsean Lecearen botika.. Behean, Himmler 

Donostian. Hango bisita amaitutakoan, Altsasura joan zen eta Aristorena eta 

beste faxista batzuekin bazkaltzen izan zen. 
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Bizitza bizitza da, 

handiena; 

kentzen duenak 

kentzen du dena. 
 

Jainkoa ahotan zerabiltenek egun haietan egindakoak 

egin izana.  

Horixe salatu nahi izan zuen Marino Ayerra 

apaizak, hiltzaileen erruki eza eta Elizak erakunde gisa 

eman zien babesa, bere garaian hautsak harrotu zituen No 
me avergoncé del evangelio liburuan.29 

Gertaera haiek eragindako izua nolakoa izango zen 

irudikatzeko aski dugu hau. Gerra bukatu eta handik 

                                                 
Pilatosen balkoia (Urbasa). Leku horretan hainbat gizon bota zituzten 

amildegian behera, bizirik bota ere. Hitzak, Bernardo Atxagak Sartagudako 

Oroimenaren Parkerako idatzitakoak. 

gutxira, tifusa zabaldu zen Olaztin. Jendeak, baita 

adituek ere, gaitzaren sorburua amildegietara botatako 

gorpuek, lurrazpiko uretan eragindako kutsaduran egon 

zitekeela pentsatu zuten. Hori zela eta, Urbasatik zetozen 

iturri-zulo asko harriz eta lurrez estali zituzten. 

Zure birraiton-amonak ezkonberriak ziren gerra 

hasi zenean. Lehen semearen esperoan zeuden. 

Birramona Isabel Gasteiztik etorria zen, eta 

familia abertzale batekoa. Haren aita ,Evaristo, 

erdaldun jaioa izanagatik, euskaltzale eta 

abertzale egin zen, baita EAJko militante ere. Eta 

ideologia horretan hazi zituen seme-alabak. Arotza 

zen Evaristo, ebanista trebea. Horren lekuko dira 

oraindik Zubi-Ondo etxean geratzen diren 

altzariak.  

Arotz baten alaba izateko neska elegante eta 

gustu on bezain garestikoa zen Isabel. Nerabe zela 

ezagutu zuen Isabelek Altsasu. Han seme-alabarik 

ez zuten osaba-izeba batzuk zituen, denda 

zutenak, eta haiengana etortzen hasi zen, udan eta 

gainerako oporraldietan. Alaba bailitzan maite 

zuten dendako haiek, eta diote adoptatzeko 

eskaintza ere egin ziotela birramonari. Isabelen 

etorrera ez zen oharkabean pasatu Altsasun. Izaera 

indartsu bezain bereziko kapitaleko neska hark atentzioa 

deitzen zien herrikoei. Zurbiltasuna gordetze aldera 

emakumeak goitik behera estalita ibili ohi ziren garaian, 

hura eguzkia hartzera etzaten zen osaba-izeben baratzean 
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 (orduan jarritako goitizena hortik zetorkion: La negra); 

inauteriak iritsitakoan, psikoanalisiak noizbait argituko 

digun irrika ezkutukoren bati jarraiki, gizonezkook 

emakume gisa mozorrotuta ibiltzeko probetxatzen dugun 

sasoian, gizonezko jantzita gozatzen zuen hark. 

Altsasuko atso marmartiek ez zuten mintzagai faltarik 

izaten Isabelekin. 

Eskolakoa amaituta, josten ikasi zuen Isabelek, 

ondo ikasi ere. Horregatik, ezkondu zenean, josteko 

tailerra eta akademia jarri zituen, etxean  bertan. Aitaren 

antzera, langile fina izaki, laster bereganatu zuen bezeria 

ugari eta anitza. Jende xehea bai, baina, baita familia 

dirudun eta boteretsuetako emakumeak ere. Kanpotik ere 

etortzen omen zitzaion jendea, Gasteiztik eta Iruñetik 

batik bat. Bere izaerari eta lanari esker, Isabelek galbidean 

zihoan San Romandarren etxea onbideratzea lortu zuela 

esan liteke. 

Esan bezala, ezkonberritan harrapatu zituen gerrak 

Pablo eta Isabel. Urtarrilerako espero zuten lehen umea, 

zure aitona Martin izango zena. Pablorekin batera lanean 

aritzen zen anaia, Antonio San Román, UGTkoa zen. 

Ederki asko zekien hark bere bila etorriko zirena. 

Horregatik, gatazkaren lehen egunetan alde egin zuen, 

errepublikaren aldekoekin borrokara. Bere ibilien berri 

askorik ez dugu. Aitona Martinen senideek beti uste izan 
dute Santander aldean preso zegoela gaixotu eta hil egin 

zela. Azken urteetan han-hemenka egin diren datu-

bilketetan miatuz gero, berriz, denetan ageri da, non ez 

dakigula baina, preso hartu eta Haroko (Errioxa) langile-

batailoiera eraman zutela, eta han zegoela fusilatu egin 

zutela. Sartagudan altxa berria duten oroitarrian ere, 

hantxe ageri dira bere izen-deiturak,“Antonio San Román 

Urdiain”; gerra frontetik at, lotsagarriki erail zituzten 

beste hiru milatik gora nafarren izenen artean. Hogeita 

hemezortzi urte zituen, eta, paperetan bestela ageri bada 

ere, familiakoek soltero zegoela diote.  

Zure birraitona Pablok ez zuen ihes egiteko arrazoi 

berezirik, inori kalterik egin gabea zen. Egoeraren taxua 

ikusiz, ordea, ezkutatzea erabaki zuen. Etxeko ganbaran 

ezkutatu ziren lehenbizi, birraitona bera eta lagun mina 

zuen Juan Cruz izeneko beste bat. Han egoteari arriskutsu 

iritzita, birramonaren tailerra zela eta, jende asko ibiltzen 

baitzen han sartu-atera, lekuz aldatzea erabaki zuten. 

Hartara, gau batez ilunpea lagun, izeba Margaritaren 

etxera aldatu ziren bi gizonak. Han hilabete batzuk eman 

zituzten30 

                                                 
Lanera behartutako presoak, Haroko langile-batailoian. 
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Udazkena hasi berritan, udaletxeak bandoa zabaldu 

zien, ezkutuan ziren haiei, delitu larririk ez bazuten 

behintzat, lehenbailehen presentatzea komeni zitzaiela 

jakinarazteko. Azaldu ala ez... ez zen erraza erabakia, 

egun haietan. Pablok ez zuen batere deliturik. Faxistek, 

ordea,  ez zuten hitzik. Ordurako, asko ziren Altsasun, 

lasai agertzeko esan eta gero preso hartu edota hildakoak. 

Martin (zure herenaitona) eta Isabelek Lucas 

Elizalderengana jo zuten laguntza eske. Don Lucas hau, 

handik aurrera trataera hori merezi izan baitzuen San 

Romandarren etxean, faxistek jarritako lehen alkatea zen 

eta, nonbait, zera agindu zien: Juntaren aurrean Pabloren 

alde hitz egingo zuela eta joateko lasai.  

Udaletxera azaldu bezain pronto atxilotu egin zuten 

lehenbizi. Han zegoela beldur handia pasatu zuen; izan 

ere, gauez etortzen ziren falangistak, maiz mozkor-

mozkor eginda, jendea eramatera. “Paseora” edo “kafea 
hartzera” eramaten zituzten haiek ez ziren gehiago 

azaltzen. Elizalde haren bitartekaritzari esker, birraitona 

onik atera zen. Handik aurrera Frankoren aldekoentzat 

lana egin beharra izan zen ezarri zioten zigorra. Entzuten 

zirenak entzunda, ez zen ez epai txarra bere lehen 

semearen esperoan zegoen bikotearentzat. Diruz estu 

ibiliko ziren, baina, sikiera, bizirik zeuden. 

Aitona Martin 1937ko urtarrilaren 12an jaio zen. 

Handik egun gutxira Don Marino Ayerrak bataiatu zuen, 

Altsasuko parrokian.31 

                                                 
Goian, Altsasuko eliza. Behean, frankismoaren esklabuen omenez jarri berria 

duten eskultura. 
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 osé Lergak, zure herenaitonak, zazpi edo zortzi urte 

izango zituen, beste Jose Lerga hark, jeneralak, kasu egin 

zionean. San Martingo herria gurutzatu zuenean, 

Tafallatik Zangotzarako bidean zihoan jenerala, erretreta 

jota, gerra galdua jada. Gudaroste etsien aurretik zihoan, 

zaldi gorriaren gainean, gerra galduagatik arrazoia duela 

dakienaren duintasunez tente. Umearen parera 

iritsitakoan, besoa jasota bere gizonak geldiaraziz, dei 

egin zion. 

- !Eh! !Muete!...Acércate – umea pittin bat aurreratu 

zen, herabe, zer ikusi bildua zen jendartetik. 

- Tú te llamas como yo: Jose Lerga – herrikoa izaki, 

soberan zekien jeneralak zein  etxetakoa zen mutiko hura 

– Quién sabe, a lo mejor tu también llegas a general. 
Umeak ez zuen ezer erantzun, begiak zabal-zabal, 

zaldi dotorearen gaineko gizonari so. 

- Si quieres, la próxima vez  te llevo conmigo, de 
ayudante. ¿Qué te parece? 

Bata bestearen ondotik bi gerra galdutako gizonaren 

burua hirugarrenaren itxaropenetan bizi zen oraindik. 

Jose Lergak, jeneralak ez, besteak, zure herenaitonak, 

alegia, ez zuen soldadu jantzi beharrik izan, bizitzan era 

askotako gerrak toka dakizkigukeela ikasteko; jenerala 

ezagutu eta laster, umezurtz geratu baitzen. Familiako 

seniderik zaharrena izaki, presaka gizondu eta anai-

arrebak aurrera ateratzeko lana egin behar izan zuen, 

gogor egin ere. Haiek denak onbideratuta ikusi arteko 

ardura zuela ulertuta, ez zuen ezkondu nahi izan senide 

 J  

6 

 

San Martin Unx, 1937ko azaroa 

 

 Lotara doan neguko eguzkiaren gorriak 

koloreztatutako sukaldean, elkarri begira geratu dira 

emakumeak. Haserrea islatzen da zaharrenaren 

aurpegieran; atzera bueltarik ez duen erabakia hartu 

duenaren sosegua gaztearen begitartean. 

- Es inútil que insista madre, que no me ha de 
convencer 

- Pero... ¿Por qué?¿De qué váis a vivir? Si allá no 
conocéis a nadie... 

-   Algo habrá... Me voy, porque si me quedo mis 
hijas tendrán que ir a servir – esan du alabak, ahotsa 

dardarka. 
- Nosotros podemos ayudarte... – hasi da ama 

esaten. 
- ¿Es que no lo entiende? Me voy por eso... y por 

vergüenza 
Alabak, kalerako bidea hartu du, negarrari eutsi 

ezinik. Ama, ordea, ez da horregatik errukitu. 

- Pues si te vas... Yo ya no tengo más hija. 
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 denak ezkonduta ikusi arte. Agian horregatik, edadetua 

ezkondu zelako, alegia, edo umeak aurrera ateratzea 

zenbat kostatzen zen bazekielako, ekarri zuen gero alaba 

bakarra.32 

Herriek heroiak behar 

izaten dituzte, zer edo zer 

sonatua egin duelako miretsia 

izatea merezi duen bertakoren 

bat. San Martin Unxekoek duten 

heroi historikoa Jose Lerga da. 

Zure herenaitona ez, bestea, 

jenerala. Ez, noski, herenaitonak 

egindako lanek monumenturik 

merezi ez zutelako. Ez. Gizakiok, 

armen hotsarekin eta dominen 

distirarekin, errazago liluratzen 

garelako baizik.  

Horregatik, hilobi xehez inguratua, panteoi bakarra 

dago San Martingo hilerrian. Egiptoarrek egiten zituzten 

obeliskoen antzera egindako zutabe xumea, katez 

hesitutako sailaren erdian zutik. Zutabean, jeneralaren 

aurpegia harrian landua eta oinean txapela bat, eguzkiak 

koloregabetua. Eta txapelaren ondoan, omenduaren eginen 

berri ematen digun oroitarria. Gudaldian nahiz bake 

garaian egindakoen berri eman ere.  

                                                 
José Lerga, zure herenaitona. 

Hamasei urte besterik ez omen zituen jeneralak, 

armak hartuta, gerrara lehen aldiz abiatu zenean. Gloria, 

ordea, bigarren karlistadarekin iritsi zitzaion, berrogei 

urte geroago. Azken hartan mariskal izatera iritsi zen. 

Gerra bukatu, eta galtzaile suertatu arren, kapitaintza 

jenerala eskaini ziotela dio oroitarriak. Berak, ordea, hari 

uko egin eta nahiago izan zuen herrira bueltatzea. 

Errepidea egiteko harri txikitzen eman zituen azken 

urteak. Heriotza ere, tradizionalista izanik, guda-

eremuan izan ezean behintzat, izan zezakeen hoberena 

izan zuen jeneralak: elizako koruan hil zen, bezpera-

otoitzetan ari zela.33 

1936ko gerra amaitu 

zenean, San Martingo 

orduko agintarien ustean, 

jeneralaren ondoan betiko 

atsedena hartzea merezi zuen 

bigarren heroia lurperatu 

zuten panteoi hartan; herriko 

semea hura ere, Joaquín 

izeneko bat. Haren meritua: gurutzada santuan, 

Jainkoaren eta Patriaren alde borrokan eroritako lehen 

nafarra izatea.  Gorpua han jartzearekin batera, oroitarri 

berria erantsi zioten obelisko zaharrari: “Jainkoaren eta 
Espainiaren alde borrokan eroriei”. Haien zerrendarik ageri 

ez bazen ere, hogeita hamarren bat izan ziren gerra 

                                                 
Lerga jeneralaren oroitarria, San Martin Unxeko hilerrian. 
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 zibilean, guda-eremuan, hildako sanmartindarrak. Ia 

denak, bizpahiru kenduta, irabazle suertatu zirenekin 

ibilitakoak, bularrean itsatsita zeramaten detente-ak 

behar adina babestu ez zituenak. Gerran zebiltzala 

hildako Altsasuarrak, berriz, ia ehun izan ziren. 

Laurogeita hamar errepublikaren armadan. Eta 

nazionalekin ibili eta hildakoetatik ere batzuk horretara 

behartu eta eramandakoak. 

Amona Ana Marik dio –hark ere norbaiti 

entzundakoa besterik ez du jakingo baina- Joaquín haren 

heriotzak ez zuela heroikotik ezer izan. Kuxkuxero 

galanta zela eta, tiro hotsa entzun orduko, lubakitik 

muturra atera, eta, hartan, kopetaren erdian, jo zuela bala 

galdu batek.  

Ez zuten, noski, horregatik egingo, baina, San 

Martingo hilerria txukundu eta eraberritu egin dute, duela 

gutxi. Eta, oraingo agintariek, azken gerrak utzitako 

zauriak ixteko garaia badela iritzita edo, Lerga jeneralaren 

monumentua hasiera batean zuen itxuran uztea erabaki 

dute, azken gurutzadan eroritakoen omenezko oroitarria 

kenduta. Kontua da, herrian ia inork ez dakiela jada, 

Joaquín hura nor izan zen, ezta haren hondarrak non 

egon daitezkeen ere. Sic transit gloria mundi.  
Birraitona Manuelek ez zuen, soldadu jantzita ez 

behintzat, heroi izateko aukera handirik izan. Etxetik 

atera eta Iruñeko bidea hartu orduko, hasi zitzaizkion 

familiakoak aukera hura mugatzen. Gerrara joateko 

erabakia atzeraezina zuela ikusita, Manuelen osaba-

izebek Navascués izena zuen Iruñeko ezagun batengana 

jo zuten, eta, hari esker, iloba bala hotsen zalapartatik 

urrun gordetzea lortu zuten.34 

Gerra garaian nondik-nora ibili zen edo zein 

tertziotakoa izan ote zen, ez dute etxekoek gogoan. 

Dakiguna da frontean pasatu zuen urtea erretaguardian 

eman zuela, gehiena Endarlatsako kuartelean sukaldari; 

seguru, Donostia “askatu” zuten haientzat otorduak 

prestatzen. 

Lotsari ihesi, herritik alde egiteko asmo sendoa 

hartua zuen emaztea aurkitu zuen Manuelek itzuli 

zenean, 1937ko udazkenean. Utziak zizkioten mahasti 

                                                 
Nafarroako bolumtarioak Endarlatsan. 
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 eta soroetan gerria nekatzeko gogo handirik ez zuen 

ekarri Manuelek gerratik. Han izerdi asko zegoen bota 

beharra, ezer gutxi jasotzeko. Hala ekin zioten Abete-

Lergatarrek Donostiara ekarriko zituen bideari.  

Orduan ere, etxeak garesti izango ziren Donostian. 

Horregatik, hiriaren erdigunera hurbildu aurretik, 

Galiziatik igaro beharra izan zuten lehenbizi. Hobe 

esateko, Galiziaren “bosgarren probintzia” deitzen zuten 

tokitik, hau da, Trintxerpe auzotik.35 

Auzoaren izenak ederki gorde duenez, Trintxer 

izeneko jauregiaren azpiko aldean sortu eta hazi zen 

Trintxerpe; besteren etxean umeak nola, hala sortu eta hazi 

                                                 
Langileen etxeak Trintxerpen. 

ere, bizkor eta oharkabean. Mende hasieran dozenaka 

batzuk baino ez ziren bizilagunak, bost mila pasatutxo 

izatera iritsi ziren gerra bezperetan. Gerra Handiaren 

(1914-1918) ondoren martxan jarritako arrantza 

industrialak eragindako lan-eskaintzak erakarrita 

hurbildutako etorkinek jendeztatu zuten auzoa. Haietako 

gehienak galiziarrak (greba sasoian eskirol moduan 

etorritakoak ere bai tartean)  ziren, Itsasadar Behereetatik 

etorriak hain zuzen ere.  

Bizkor hazteaz gain, Trintxerpe gaizki hazi zen. 

Pasaiako agintarien utzikeria tarteko, langileentzat 

egindako etxeak pilatzen joan ziren, inongo zerbitzu 

osagarri, azpiegitura edo bestelako hiri-irizpiderik gabe. 

Lanean esplotatuak, etxean deseroso, halako egoeran batere 

harritzekoa ez denez, aldaketaren aldeko jarrera ezkertiar 

iraultzaileek indar handia hartu zuten auzoan. Elizak ere 

ez zuen arrakasta handirik, nonbait, jende bihurri haien 

artean. Halaxe utzi zuen idatzita orduko apezpikuak: 

“Gorria izateaz gain, ateoa ere bada auzo hori”. 
Trintxerpeko arrantzaleek eta haien sindikatuek 

protagonismo berezia izan zuten 30 hamarkadako lan-

istilu, greba eta gainerakoetan. Eta, Altsasun bezalaxe, 

gobernuak bidalitako indar armatuen erantzun bortitzak 

hildakoak eta zaurituak utzi zituen Trintxerpen ere. 

Altxamenduaren hasierarekin, Trintxerpeko gizon ugarik 

Errepublika defendatzeko armak hartzea erabaki zuen. 

Horregatik, Donostiarako bidean zetozela, Beorlegi jenerala 

buru zuen armadakoek Trintxerpe hutsik topatu zuten, 
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 ate-leihoak itxita, kaleak basamortu. Katuen mauak 

baino ez ziren han entzuten. Ehunka ziren ihesari 

emandako lagunak. 

Alde egindako haietako batzuk bueltatzen hasiak 

ziren, 1938ko udaberrian abetetarrak iritsi zirenerako. 

Kamioi koxkor batean ekarritako trasteak baino ez 

zituzten Josefak eta Manuelek, alokairuan hartutako 

etxetxoa betetzeko; traste haiek eta bost ume gosetu. Berriz 

ere, Iruñeko Navascués hura tarteko, Manuel, Bretxa 

ondoko arrandegian hasi zen lanean, Donostian. Eta 

horretan jardun zuen, oso gustura ez bazen ere, bizpahiru 

urtez. Oinez  eta, gerora, bizikletaz egiten zituen lanerako 

joan-etorriak. Ez dakigu, zehatz-mehatz esateko ez 

behintzat, zertan aritzen zen. Ikasketarik eta 

batere ez zuenez, garbitzen edo zamaketan, edo... 

horrelako zer edo zertan arituko zen. Lana 

zikina zen, deserosoa, baina bazuen alde onik 

ere. Askotan, saldu gabe geratutako arraina 

etxera eramateko modua izaten zuen.  

Proportzioan, orain baino merkeagoa 

izanagatik, urte haietan ez zuen ez edonork 

izaten arraina platerean. Manuelen etxean maiz izaten 

zuten, txitxarroa ez bazen sardina. Horregatik, amona 

Ana Marik garrotiloa –hala esaten zioten difteriari- 

harrapatu zuenean, medikuak eztarrian arrain-hezurren 

bat traban geratua izango zuela pentsatu zuen lehenbizi. 

Umea sendatzen ez, eta berriro eraman zutenean, hobeto 

begiratu eta antzeman zioten azkenik. Halere, nahikoa 

berandu konturatu ziren, nonbait, eta amona, hil ala bizi, 

larri egon zen, San Antonio klinikan osatu zen arte. 

Pasaiako portu ondoan beren tokia aurkitu ezinik, 

Josefak eta Manuelek, hiriaren erdialdera pittin bat 

hurbiltzea erabaki zuten. Bidaiaren bigarren urratsak, 

Galiziatik urrun, baina berriro ere itsasora begira utzi 

zituen, Groseko muturrean, Sagüesen. 

Groseko parterik handiena egiteko zegoen artean. 

Sagües, bere kaxa, jabe pribatu baten kapritxoan, hiri-

ordenamendu guztietatik at, bi urtean (1923-1924) zutik 

jarritako etxe multzoa zen. Langile jendearentzat, merke-

xuhurrean egin eta alokairuan emateko etxez osatutako bi 

kale baino ez. Ulia mendiaren kontra egina, leku ospel eta 

umelean, orube hutsez  inguratua, ganadu-

hiltegia bertatik-bertara zuela, hiritik urrun…Ez 

zirudien Trintxerpe baino askoz erosoagoa. 

Donostiak duen lekurik ederrenatako batean 

egonagatik, zorigabeko auzoa izan da beti 

Sagües. Uholdeak eta luiziak pairatu behar izan 

ditu maiz, baita sute handi xamarren bat ere. 

Horrez gain, arauz kanpo egin zenez, asmoak 

inoiz gauzatu ez badira ere, auzoa oso-osorik eraisteko 

aukera ere aztertu du behin baino gehiagotan udalak.36 

Amona Ana Mariren oroitzapenak San Blas kaleko 

etxe hartan hasten dira. Eta, haurra izatea zer den. Etxea 

iluna eta auzoa pobrea izanagatik, amonari irribarrea 

                                                 
Bretxa ondoko arrandegia, Donostian. 
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 pizten zaio hango kontuak aipatzearekin batera. Gogoan 

ditu sukaldeko azuleju txuriak eta ekonomika; behin eta 

berriz lixibarekin garbitutako eskailera-maila higatuak; 

sabaitik zintzilikaturiko bonbila soilen argi hitsa; ahizpa 

zaharrenek irratsaio batera idatzita harentzat eskuratu 

zituzten bigarren eskuko jostailuak, errege beltzak propio 

eraman zizkionak; aitari baratzerako ur bila laguntzen 

zionekoa; eguna kalean ematen zuten anaien abenturak… 

- Eran malos tiempos, no digo yo que no, pero a 
nosotros no nos parecía que nos faltara de nada. 

Batzuetan goibeltzen da aita, bere anaia Angelekin 

zeinen gogorra zen gogoratuz. 

- Angel era el más movido de todos. No era malo, ni 
peor que los demás, sólo que si hacían cualquier cosa, qué 
sé yo, colgarse del tranvía o lo que sea,  pues, como él tenía 
la cara quemada,- umetan, San Martingo etxeko 

sukaldean kafea irakiten gainera erori eta masail osoa erre 

baitzuen -  pues le conocían. Y luego, cuando le íban a mi 
padre con el cuento, “oye Manuel, que tu chico ha hecho ésto 
o lo otro”, pues el padre le pegaba. Creo que alguna vez 
hasta con el cinturón. 

Sagüesera iritsi eta laster bukatu zitzaion Manueli 

arrandegiko lana, izan ere, atzera-aurrera hainbeste ez 

ibiltzeagatik, Pasaiatik etorri eta lanpostua Bretxara 

eraman zioten. Janari eskasiaa handia zen eta arraina ere 

ekarri ezinean, birraitonak baratza jartzea erabaki zuen, 

Ulian sail bat hartuta. Hantxe ematen zituen arratsaldeak 

patatak, tomateak, lekak eta piperrak zaintzen.  

- Teníamos que ir con los calderos hasta la fuente de 
la Cutralla, que está en Ulía, a por agua para regar – dio 

amonak -. A veces nos robaban... tomates casi nunca, 
porque aquí no había entonces costumbre de comerlos, 
crudos por lo menos no. 

37Bretxako lana emana ziotenek, bilatu zioten, 

berriz ere, zeregina Manueli. Garai txarrak ziren, ordea. 

Irabazleekin ibilia izanagatik, denentzako lan erosorik ez 

zegoen. Sei urte lehenago, Jainkoa eta Patria defendatzeko 

bizia emateko prest fusila hartuta etxea utzi zuen 

gizonaren eskuek erratzaren makilari heldu behar izan 

zioten, Donostiako kaleak garbitzeko. Etxean sei aho gose 

zituen zain; zazpigarrena bidean. 

                                                 
Donostiako udal arkitektoa zen Matxinbarrenak, Sagües goitik behera bota 

ondoren , han auzo berri bat eraikitzeko diseinatu zuen proiektua. 
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 erra bizi izandakoek ez omen dira inoiz 

lehengora itzultzen; hala esaten dute 

behintzat. Esperientzia horrek utzitako 

arrastoa ez baita, antza, denbora joanagatik hutsaltzen. 

Uste dut, gerrak baino, gerraosteak markatu zituela garai 

hura bizi izandakoak. Tiro hotsik entzun ez zutenek ere 

oroimenean iltzatua daramate gatazka ondorenean 

ezagutu zuten era guztietako eskasiaa. Horregatik 

erakutsi dute geroztik, haietako askok eta askok, dutena 

gordetzeko, aurrezteko, alferrik ez gastatzeko jarrera ia 

gaixoti hori.  

- Gu beti begiratuak izan gaituk. Hala egin diagu 
egin dugun apurra. – esango lizuke amona Anselmak. 

“Zauriak dira sendatzen, orbanak geratzen”. Ez dio 

gezurrik esaera zaharrak. Gerra zibilaren bukaerak  erraz 

eramatekoak ez ziren gauza asko ekarri zituen. 

Galtzaileentzat hutsetik hasi beharra, senidea hil eta bide 

bazterren batean botata utzi zuenaren aurrean burumakur 

eta ezer esan gabe pasatu beharra, lan bila hasi eta ate 

guztiak itxita aurkitzea, era guztietako irainak jasan eta 

isil-isilik egon beharra, ... Eta ekarri zuen, halaber, 

galtzaileentzat nahiz irabazle askorentzat, erabateko 

miseria: oinarrizko janariak eskuratzeko mugak, ahal 

zuenak merkatu beltzean ederki pagatuta erosi beharra, 

bestela inolaz halakorik egingo ez zuena lapur bihurtzea, 

... Gaitza, hotza eta, oroz gain, gosea darie garai hartako 

argazki eta kontakizunei. Bizirik irauteko pikaro bihurtu 

beharra zegoen orduan. Estraperloaren garaia zen. 

G  

7 

Tolosa, 2001(Gerraostea) 

 

 Buruko zera hura eman zionean, izeba Klara 

haurtzarora itzuli zen, Bedaioko etxe, jolas, zeregin eta 

bizimodura. Horregatik, igandeetan, Donostiara 

bazkaltzera ekartzen genuenean, etxera bueltatzeko 

presa izaten zuen beti 

 - Me tengo que ir, porque aún tengo que dar de 
comer a las gallinas y ... – bizitzaren parterik handiena 

hemendik urrun emanda, atzendua zuen erabat 

euskara. 

 Postrea bizkor hartu eta autoan eraman behar 

izaten nuen. Tolosan uzten nuen nik, karidadeko 

mojek han duten egoitzan. Haren ustean, ordea, 

Bedaion geratzen zen. 

 Halako batean, zaintzen zuten mojak konturatu 

ziren izebak armairua ogi puskez betea zuela. 

Otorduetan soberan geratutako zatiak, arropa tartean 

ezkutatzeko ohitura hartua zuen, nonbait. Zergatik 

egiten zuen galdetu ziotelarik, hala erantzun omen 

zien: 

- Por si viene la guerra, otra vez. 
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 Norbait gezurretan edo ezkutuan, azpijokoan, 

dabilenean “estraperloan” ari dela esaten du amona 

Anselmak. Izukie zer zen ez zekien bezalaxe, amonak ez 

du, ordea, hitz horren atzean ezkutatzen den istorio 

xelebrearen berririk. Straperlo izeneko makina erruleta 

elektriko bat zen Strauss izeneko holandar batek 

asmatua. Bazuen Strauss hark Perlowitz izeneko 

sozio bat (bien izenen bateratzetik sortu zen 

makinari emandako izena). Erruleta hark oso 

garbia ez zen sistemaren bat ezkutatzen zuen, 

antza, eta, horregatik biak bidali egin zituzten 

Holandatik. Frantziara joan eta han ere atzera-

aurrera ibili ziren, diru biltzen, harik eta 

frantziarrak iruzurraz jabetu ziren arte. Poliziak 

harrapatu baino lehen, ihes egitea lortu zuten, eta 

hala iritsi ziren Espainiara.  

Primo de Riveraren diktaduraz geroztik 

ausazko jokoa galarazita zegoen Espainian. Horren 

jakitun, Straussek eta Perlowitzek zoriarekin 

zerikusirik ez zuen tresnatzat aurkeztu zuten 

hemen makina hura. Haien esanetan, jokoan 

irabazle suertatzeko, nahikoa zen begi ona izatea 

eta kalkuluak buruz egiteko bizkortasun apur bat. 

Haren semearekin egin zuten adiskidantzari esker, 

Straussek eta Perlowitzek Lerrouxengandik 

berarengandik lortu zuten tresna hura Espainiako zenbait 

kasinotan martxan jartzeko baimena, tartean 

Donostiakoan, egun udaletxea dagoen eraikinean. 

 Lerroux hau alderdi erradikaleko politikaria zen, eta  

1933ko hartan, Espainiako gobernuburua. Horregatik, 

hilabete batzuen buruan, makina hark ezkutatzen zuen 

jukutria agerian geratu zenean, eskandaluak gobernu 

osoa zipriztindu zuen. Gaiaren inguruko eztabaidak luze 

bezain zalapartatsuak izan ziren Madrileko 

parlamentuan. Azkenean, gobernukoek karguak 

utzi beharra izan zuten. Historialari batzuen 

ustez, istilu haiek areagotu egin zuten betidanik 

Espainia biak bereizten zituen etena. Diotenez, 

gerraren eragileetako bat izan zen, beste askoren 

artean, estraperloaren auzi hura.38 

Hala bereganatu zuen estraperlo hitzak 

gaur egun hiztegian jasota dagoen adiera: "legez 
kanpoko salerosketa, bereziki lehen mailako 
produktuekin eskasiaa garaian egiten dena. Eta, 

hedapenaz, edozein eratako iruzurrarekiko 

ahaidetasuna". 

 

edaion harrapatu zuen gerra bukaerak izeba 

Juana, ama hil eta gero, Bearneko etxekoandre 

zegoela. Gazte asko hartu behar izan zuen hark 

ere familia osoaren ardura. Eta ardura horri eutsi 

zion, anaia zaharrena, gerratik bueltan, etxera ezkondu 

zen arte. Gerraosteaz galdetuz gero, izebak labur 

erantzuten du: 

                                                 
Goian, izeba Klara, zure osaba Xabier (Artola) besotan duela. Behean, 

errazionamendu kartilla. 

B 
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 - Gerra ondoren?... Gerra aurrean bezalaxe, dena 
falta! 

Euriaren ugariak patata-uzta lur azpian usteldu 

zienean zeharkatu behar izan omen zuten irlandarrek 

itsaso handia. Bere txikian kolono asko emandakoa da 

Bedaio ere. Argentinan badira Zubillaga deiturako 

gutarrak, XIX. mendearen hondarretan eta XX.aren 

hasieran alde egindakoak. Bedaion ez zuten gerra 

beharrik pobre izateko. Borrokak egoera larriagotu baino ez 

zuen egin. Lana erruz egin behar ezer gutxi ateratzeko. 

Jateko adina ez eta errenta pagatu behar. Eskura zutena 

ere hartu ezin askotan. 

- Basoak bai galantak, baina... nagusiarenak. 
Egurra, halako bat urte osorako, eta hura bukatutakoan, 
asto gorotza bildu behar sutarako. 

Anaiak ezkondu eta Bearnera etxekoandre berria 

ekarri zuenean, hango lanak bukatuak zituela ulertu 

zuen izeba Juanak. Hartara, beranduxeago Klara ahizpa 

gazteenak hartuko zuen bide bera hartu zuen, 

Donostiarakoa, alegia. Hitzik ez zuen gaztelaniaz egiten 

,eta ahizpak beste inor ez zuen ezagutzen hirian. Iritsi eta 

berehala Urdaneta kalean Sagrada Familiako mojek zuten 

egoitzan hasi zen neskame. Otorduak egiteko eta lotarako 

tokia ere han bertan jarri zioten. Izeba Juanaren ahizpak 

ere, Joxepa eta zure amona Anselma, neskametzan ari 

ziren, Donostian bertan. Gerra denboran, hiritik ihesi ibili 

ere ibili zirela gogoan du amonak. 

- Ama zana hil eta berehala, Tolosan egon ninduan 
hilabete batzuk, Mugertza izeneko jostun batekin, etxeko 
lanak egin eta, ordainetan, josten erakusten zidaken 
hark... Gero, Donostian, bi tokitan edo egon ninduan... 
Gerra etorri zenean, behintzat, Calle Etxaiden geundean, 
eta handik alde egin eta Berastegin egon ginuan, gerra 
pasatu arte. Joxepa ere kanpoan ibili huan, bere 
señoritarekin joanda, Zarautzen edo... 

 39Hiru ahizpak elkarrekin egoten saiatzen ziren 

libratzen zuten tarte eskasetan. Halakoetan izeba 

Klararen etxera joaten ziren batzuetan. Emakume hura, 

ama zenaren ahizpa, atezain zegoen San Martin kaleko 

hasieran zegoen etxepe batean, eta huraxe zen Bedaioko 

ume haiek hirian zuten familia  bakarra. Atarian sartu 

eta eskailera piko estu batetik iristen zen izebak lur 

azpian zuen bizitzara. Leku ilun eta hezea zen oso, 

                                                 
Izeba Klara atezain zegoeneko etxepea, San Martin kaleko muturrean. 
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 sabaian zehar etxepe osoa hornitzen zuten uraren eta 

kalefakzioaren tutu lodiak agerian. Bizpahiru aldiz 

izango nintzen han txikitan, eta itxiaren usaina eta 

alfonbra zein besaulkiei zerien katu kiratsa ditut nik 

gogoan. Nolanahi ere, hotzari eta hezeari baino, beldur 

handiagoa zioten neskek osaba Nikolasen eskuen arinari, 

harekin txokoren batean, bakarka, topo eginez gero, ez 

baitzien antza, bakerik ematen, ipurdia eta titiak haztatu 

beharrean. 

 - Era un sinvengüenza! – dio amonak, laburbilduz 

esandakoa, erderaren indarrez berretsi 

nahirik. 

 Joxepa, Anselma eta Juanaren 

atzetik, laugarren ahizpa iritsi zen 

Donostiara: Klara. Hura neskame ez, 

moja egitekotan baizik. 

 - Motel, motel... garai hartan 
besterik ez huan. Bedaion behintzat, 
etxe bakoitzean bahuan praillea ez 
bazan apaiza, eta apaiza ez bazan 
moja...Askotan, bi eta hiru ere bai... Klara, karidadekoetara 
etorri huan. Baina, haiek ere neskamea behar eta ezer 
erakutsi ez. Ez zekiat zenbat denbora eduki zuten 
sukaldean eta... Eskerrak, Don Aguxtin izeneko apaiz 
bati, on askoa gizona, hark esanda bidali zien hemendik. 
Bestela ezer ez zian ikasiko gajoak! 
 Sagrada Familian elkarrekin egon zirelako daki 

izeba Juanak hori dena. Mojagai gaztea Madrilera bidali 

zutenean, erdaraz hitzik ez zuela egiten esaten du. Gero 

bai, ederki ikasi zuen Sevillan eta Olivenzan, Portugaleko 

muga ondoan, eman zituen urte luzeetan.  

Izeba Juanak neskametza utzi, eta, Sagrada 

Familiako superiorari esker, udalaren Casa Cunan sartzea 

lortu zuen –egungo haurtzaindegien parekoa-. Erretiratu 

arteko urte ugariak bertan eman zituen arren, izebak ez 

zuen behin ere lantokiko izenik ikasi. Gaur bertan 

galdetzen badiozu, bera Sala Cunan aritu zela esango 

dizu. 40 

 Izeba Joxepa ezkondu zenean, 

1945 inguru izango zen, Ibaetako 

Perrene etxean jarri ziren bizitzen 

ezkonberriak, eta baita, haiekin 

batera, Joxeparen ahizpa biak ere: 

Juana eta Anselma. Ordurako, 

neskametza utzi eta zure amona 

tailer batean hasia zen lanean, jostun. 

 

 

errak eskola garaien akabera ekarri zion Zuatzuko 

Juan Joxe zure aitona zenari. 

- Handik aurrera ez ginuan eskolara gehiago joan. 
Gero, gerra bukatutakoan, Antiguako akademia batean 
ibili ginuan, Joto izeneko maisu batekin...han ere, hilabete 
batzuk, ezer gutxi. 

                                                 
Umeak Donostiako Casa Cunan, 1950 urte aldera. 

G 
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  Antiguako zaharrenek gogoan dute oraindik Joto 

izeneko gizon hura. Ez dakit izena, deitura ala goitizena 

ote zuen, baina amonak tarteka esaten du oraindik “tiene 
más paciencia que Joto”, norbait patxada handi eta eraman 

onekoa dela adierazi nahi duenean.  

 Gerra garaian eta gerraostean zer janik behintzat ez 

zuten falta izan Zuatzun. Betiere gordean ibili beharra 

izaten zuten, jakina; txerria edo txekor koxkorra hil behar 

bazen, etxean bertan eta gauez, isilean bota eta hala. Gero, 

haragia gatzetan edo jarri eta oholtza azpian paratutako 

zuloetan gorde egiten zuten. Haragia bakarrik ez, berdin 

ibiltzen ziren irina, azukrea edo olioarekin. Eta 

janariarekin  bezala zilarrezko dirua edo balioren bat zuen 

beste edozerekin. Kentzea nahi ez bazenuen, dena 

ezkutatu beharra zegoen, lur azpian, ukuiluan, enbor 

hutsetan... nonahi. 

 Hamasei urte zituen aitona Juan Joxek 

tailerrean hasi zenean eta han eman zituen erretiratu 

bitarteko egunak, berrogeita hamar urte. Lanera hasi zen 

egunean, tailerrera joan aurretik, Groseko mataderan 

(hala esaten zion berak hiltegiari) izan zen aitona, bere 

aitarekin batera, txekor bat eramaten. Goizean goiz abiatu 

ziren etxetik, bostak aldera, eta tiki-taka joan ziren, 

zezena sokatik, Kontxan barrena. 

 - Goiz ibili beharra zegoan... Behin tranbiak hasiz 
gero, haien soinuarekin seko izutu eta goxoak jartzen 
hituan ba ganaduak! 

Sorrondegiren tailerra, aitonak lan egin zuen tokia, 

Zapatarin zegoen, Paulino Uzkudun boxealari errezildar 

handiaren etxearen ondoan. Paulino entrenatzera 

ateratzen zenean, auzoko mutil koskorrak atzetik korrika 

joaten omen zitzaizkion. Caney zuen izena Uzkudunen 

etxeak eta, urte askoan hutsik egon ondoren, okupa batzuk 

sartu eta famatu egin zuten oso, 80 hamarkadan. Caney 

etxea, aitak mende erdiz lan egindako tokia eta 

Zapatariko auzo osoa duela gutxi bota zituzten, etxe 

berriak egiteko.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ertatik bertara zuten Manteoko hiltegia, San Blas 

kalean jolasean ibiltzen ziren abetetarrek, amona 

Ana Mariren anai-arrebek. Eta, jostailu askorik gabeko 

                                                 
Paulino Uzkudun eta Caney etxea. 

B 
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 sasoi hartan,  Zuatzuko txekorrak izutzen zituen 

tranbia berbera zuten Luis Josek eta Angelek 

denborapasarik preziatuena. Txoferra konturatu gabe, 

salto batean igo eta Ategorrieta aldera joaten ziren 

lagunekin. Groseko apeaderora ere joaten omen ziren, 

tarteka, trenek beren abiadura mantsotzen zutenean zer 

edo zer, ikatza edo beste edozer, harrapatzeko asmotan.  

 Amona Ana Marik zortzi urte zituen, gurasoek 

haren ahizpa gazteena, Mari Nieves, “erostea” erabaki 

zutenean, hala esan zioten, behintzat, berari; beste ume bat 

erostera zihoazela, alegia. Amak, erditu ondoren lan asko 

izango zuela pentsatuz, Ana bolada batez herrira amona 

Faustarekin bidaltzea erabaki zuten.  

Gure artean arrakasta handiz zabaldu den ipuin 

batean, Jorge Bucayk oso ohitura bitxia duen herri bat 

irudikatzen du. Istorioak 

dioenez, herri horretakoen ohitura 

da, nerabezaroa erdiesten duen 

gazte orori koaderno bat opari 

egitea; koaderno horretan, 

bizitzan zehar gozatzen dituen 

une zorionekoak eta haien 

iraupen zehatza idatziz jaso 

ditzan. Hala, pertsona bat 

hiltzen denean, bizi izandako 

une zorionekoen iraupenak batu 

eta zoriontsu izandako denbora 

osoa kalkulatzen dute, eta 

batuketa horren emaitza da hilarrian zizelkatzen dutena. 

Izan ere, horixe da, haien ustean, pertsona horrek gozatu 

duen benetako bizi-denbora. 

Inoiz, halako koadernorik oparitu izan baliote, 

amona Ana Marik umetan San Martinen iragandako 

egun haietako oharrez beteko zuela uste dut. Denera, 

lauzpabost hilabete baino ez zituen egin han. Orduko 

kontuez mintzo denean entzunda, ordea, haurtzaro osoa 

han eman zuela ematen du.  

Aurpegia alaitu egiten zaio zure herenamona 

Faustaz mintzo denean, hark prestatzen zizkion jantzi 

eta jakiez, elkarrekin egiten zituzten joan-etorriez, 

erakutsi zizkion kantez edo kontatzen zizkion istorioez: 

familiak onartzen ez zuen senargaia ahantz zezan etxean 

giltzapetuta, tristurak jota, hil zen neska harena, edo mihi 

gaiztoei jaramon eginda, bere andregaiaren ustezko 

amorantea aizkoraz akabatu zuen gizonarena, edo...  

Soberan ez zuten gauza handirik izango han ere. 

Baina, amonak ez zuen han gerraosterik, ez gose eta ez 

hotzik. Hilabete haietan, etxeko erregina izan zen San 

Martinen, bere aiton-amona maiteen kuttun begietakoa. 

Horregatik maite du hainbeste Kalbario kaleko etxe xume 

hura; horregatik nahigabetzen du hainbeste amona 

Faustarekin ateratako argazki bakarra, denborak higatua, 

zaharberritzerik ez dagoela jakiteak.42 

                                                 
Amona Ana Mari (umea) bere amona Faustarekin (azken hau ez da ikusten). 
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iputazioko hura ez zen izeba Fanik, zure amona Ana 

Mariren ahizpak, egiten zuen estilo hartako lehena. 

Urte batzuk lehenago, ahizpa txikiarekin errukituta, 

irratira idatzi zuen hari errege egunean jostailuren bat 

jarri ahal izateko eskean. Programako protagonista “Hada 
Palabrita” izeneko pertsonaia zen, haren ahotsa baino ez 

zuten umeek ezagutzen. Abetetarrek ordea, aurrez aurre 

ikusteko aukera izan zuten maitagarri hura. Izan ere, 

Fanik idatzitako eskutitzarekin hunkituta, Sagüeseraino 

hurbildu baitzen Palabrita bera, maitagarri jantzian, 

errege bezperan, Baltasar berbera lagun zuela. Utzitako 

jostailuak bigarren eskukoak ziren, ume pobreentzat hain 

pobre ez zirenek emisorara eramandakoak. Amonak ez 

zien halakorik antzeman sukalde-tresna eder haiei. Pena 

bakarra zuen egun hartan: Baltasar erregeak opariak utzi 

eta alde egin izana, umea esnatu gabe. Galdezka ibili 

arren, ez dut egiaztatzerik izan, baina Baltasar hura 

Marcelino Nguema izango zela uste dut, Donostiako ume 

askok, bertatik bertara, bistaratu genuen lehen gizon 

beltza. Zeladorea  zen Marcelino , Gineatik etorria eta 

urtero ateratzen zen Kabalgatan, Gineatik etorritako 

Lorenzo Bekele izeneko beste udaltzain batek lekukoa 

hartu zion arte. 

 Don Agustin Brunet Jaun Txit Gorenak ez zuen 

irratiko maitagarriaren antz larririk. Jenio biziaren fama 

zuen, jenio txarra zuela ez esateagatik. Horregatik, xuxen 

asko ibili ohi ziren haren mende lanean zihardutenak. 

Abokatua zen eta banka munduan sartuta zebilen gazte-

gaztetatik. Gipuzkoako Diputazioko presidente izateaz 

gain, Banco Guipuzcoanoko buru ere bazen, baita beste 

zenbait banku eta enpresatako kontseilari ere. Horretaz 

aparte, hamaika saltsatan sartutako gizarte-ongilea zen 

D 
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Donostia, 1944 

 

 Gipuzkoako Diputazioko Presidente Jaun Txit 

Gorenak arretaz begiratzen dio aurrean duen neska 

gazteari, bere txikian erakusten duen kemenak 

harrituta. Ustekabean harrapatu du nerabearen lotsarik 

gabeko jarrerak, areago zer edo zer eskatzera doan 

batengan. Ez zuen halakorik espero, idazkariari 

eskutitz ausart hura idatzi zuen gaztearekin hitzordua 

jartzeko agindua eman zionean.  

 Neskaren hitz jarioa eten denean, erantzutera 

beharturik sentitu du bere burua. 

 - El problema es que esto es la Diputación de 
Guipúzcoa y vosotros sois navarros... Claro que, siendo 
tu padre persona de orden y padre de familia numerosa... 
algo habrá. Al salir, le dejas tu dirección a mi secretaria 

– esanez bukatutzat eman du hizketa. 
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 Brunet. Haren kezka nagusia heziketaren ingurukoa 

zen, eta eskola askoren sorrera sustatu zuen hirian nahiz 

probintzia osoan. 

 43Elizaran ikastetxetik ezagutzen zuen Fanik 

gizon moztaka uste handiko hura. Gaur egun oraindik 

alde zaharrean, Santa Maria elizaren ondoan,  dagoen 

eskola Bruneten ekimenari esker eraiki zen, haren 

ekimenari eta Mikaela Elizaran andreak jarritako diruari 

esker. Horregatik, eskolakoek Brunet gonbidatzeko ohitura 

zuten ikasturte bukaerako jaialdi, sari-banaketa eta 

bestelako ospakizunak egiten zituztenean. Nolanahi ere, 

Fani Brunetekin inoiz hitz egin gabea zen, bulegora 

eskutitz hura bidaltzeko erabakia hartu zuenean. Idatzian 

aita kale garbitzen zebilela kontatzen zion, nonbait, eta 

                                                 
Elizaran eskolako neska talde bat ikasgelan. 

familia ugaria izanik, bada estu samar ibili ohi zirela 

etxean. 

 Hizketa haren ondoren ez zuten luze itxaron 

beharrik izan. Hilabete baino lehen deitu zioten Manueli 

Amarako eskoletatik, hango atezaina erretiroa hartzear 

zela eta, lanpostua nahi ote zuen galdezka. Egitekoak ez 

zirudien ez zail eta ez nekagarria. Ateak ireki eta itxi, 

berogailuaren ardura neguan, zer edo zer hondatutakoan 

ahal bazuen konpondu edo, bestela, ikastetxe azpian 

zeuden udal brigadetakoei abisua pasatu eta garbiketa 

lanak. Sikiera kaleko hotz eta bustietatik libre ibiliko zen. 

Soldata ez zen etxafuegoak piztekoa, baina, argindarra, 

ura, ikatza eta etxea doan izango zituzten; atezainaren 

etxebizitza han bertan baitzen, ikastetxeko goi-goiko 

pisuan. 

 Lan hartan hasi eta laster, ordea, zuzendari berria 

iritsi zen. Aragoarra zen, Orencio Espinaco izeneko hura. 

Ezkondua izanagatik, bakarrik etorri zen hasieran, 

emaztea han utzita. Bizitzeko tokia bilatu bitartean, 

abetetarren etxean jarri zen apopilo. Berehala antzeman 

zioten haiek berezi samarra zela.  

Hilabete batzuen buruan ekarri zuen emaztea, eta 

hura ere eskoletan jarri zen maistra. Ez dakigu andrearen 

kontua zen edo bestelakoa, baina, handik aurrera, gero eta 

kilikago jokatzen hasi zen atezainarekin eta gainerako 

langileekin. Erretxinduta zebilela zirudien, eta egunero 

bilatzen zuen, bila ibiltzen zela ematen baitzuen, 

atezainari demanda egiteko aitzakiaren bat: eskailerak 
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zikin ez bazeuden, geletan hotz egiten zuen eta ikatza 

falta ez bazen, kiratsa zerien mutilen komunei.  

Kontua da, birraitona Manuel nazka-nazka eginda 

zegoela errieta haiekin. Izaerak ez zion Espinaco hari aurre 

egitea agintzen eta beti, isil-isilik, agoanta egiten zuen. 

Emaztea beldur zen, ordea, egunen batean ez ote zen 

Manuel lehertuko, ez ote zion gizon mizkin hari 

muturrekoren bat emango.  

Arrisku hori saiheste aldera, Manuelek lekualdatzea 

eskatu zuen, eta, berandu gabe, Aldamar kaleko Zuloaga 

eskoletara joateko aukera eskaini zioten. Egitekoa eta 

baldintzak berberak ziren. Erabakia hartzeko denbora 

luzerik ez zuten behar izan.  

Amaran bezalaxe, Parte Zaharreko eskoletan ere, 

goiko pisuan zuen atezainak bizitza. Atzeko aldera begira 

zituen balkoiak, San Vicenteko elizaren atzealdea aurrez 

aurre zutela. Korridore luze batek zeharkatzen zuen etxe 

osoa, gelak albo bietara zituela. Goiko pisuko ikasgeletan 

ikasten zuten umeak korridorean zehar ibiltzen ziren 

atzera-aurrera. Ez zen hura traba handiegia, 

berreskuratutako pakearen ordainetan.44 

                                                 
Ezkerreko argazkian Amarako eskolak. Gainean, Paseo Berriko hormaren 

gainetik salto egindako olatuek eraginda,  Aldamar kalea erreka bihurturik,  

Argazkian ageri den etxea eskola eta arrandegiaren artean (biotan egin zuen lan 

birraitona Manuelek) dagoena da. 



54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erraostean hazitako umea izateko, aitona Martinek 

txikitan ateratako argazki asko ditu; asko, behintzat, 

langile arrunt batzuen semea izateko. Argazkien ugariaz 

gain, atentzioa deitzen du, haietan ageri dituen jantzien 

dotoreziak. Aberatsak ez baziren ere, saiatuak baziren bai 

zure birraiton-amonak. Pablok ordu asko egiten zituen 

egunero, kamioia hartu eta batetik bestera. Horietako 

batzuk kobratu gabe gainera; izan ere, gerra bukatu 

ondoren ere irabazleentzat doan garraioak egiten jarraitu 

beharra izan zuen, aldi batez. Emazteak, berriz, 

birramona Isabelek, ospe handiko jostun-tailerra jarria 

zuen eta hantxe jazten ziren inguruetako dama elegante 

asko. 

 Aitona Martin 1937ko urtarrilean 

jaio zen eta ez zuen seniderik izan 

lauzpabost urte bete arte. Pablok eta 

Isabelek izan zuten, Martin izan eta 

laster, neska txiki bat, Elena izenekoa. 

Baina, neska hura, jaio eta berehala hil 

zen. Horregatik, aitona Martin seme 

bakar bailitzan hazi zen, etxeko kuttun, 

bere anaia Pedro jaio zen arte, behintzat. 

Birramonak esaten omen zuen, hilabete osoan egunean 

bat, diferentea, janzteko adina galtza pare zituela 

Martintxok txikitan. Tailerrean soberan geratutako oihal 

puskekin egindakoak izango ziren, noski.45 

 Esan bezala, Pedroren jaiotzarekin bukatu 

zitzaizkion san romandarren premuari bakantasunaren 

pribilegioak. Haren atzetik etorri ziren, segida oparoan, 

Mikel, Alberto, Amaia, Pablo eta Isabel. 

 Txiki-txikitatik erakutsi zituen aitona Martinek 

ikasteko gogoak eta dohaiak. Horregatik, Altsasuko 

eskoletan egin zezakeena bukatu zuenean, Gasteizera 

                                                 
Aitona Martin umetan. 

G 
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Donostia, 1954 

 

 Aita batek semeari egingo liokeen  doinuan hitz 

egin dio Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipaleko 

Presidenteak  bulegoko mahaiaren bestaldean eserita 

dagoen gazteari: 

 - Has vuelto a hacer el mejor exámen. Lo que ocurre 
San Román es que cada casa tiene sus costumbres, 
aunque no todas sean buenas... y aquí hay gente que 
lleva muchos años, y no vería con buenos ojos que un 
recién llegado les pasara por encima. Todavía eres muy 
jóven y tienes tiempo. Te tengo en mi agenda para 
cuando llegue el momento. 
 Entzundakoa gustuko ez izan arren, isil-isilik 

geratu da Martin. Izan ere, begirune handia dio Don 

Carlosi. 
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 bidaltzea erabaki zuten etxean, kontabilitatea eta 

merkataritza ikasketak egin zitzan.  

Gasteizen Isabelen ama bizi zen, zure herenamona 

Elena, eta haren etxean egon zen aitona ikasten zuen 

bitartean. Loma Jeneralaren plazan zegoen etxe hura, alde 

zaharraren ertzean.  

Etxe hartan bizi zen zure aitona Martinek biziki 

maite duen osaba Peli ere. Peli birramona Isabelen anaia 

txikia da eta aroztegi batean aritzen zen garai hartan. 

Euskaltzale eta abertzalea zen, baita EAJko kide ere. 

Horregatik, sarritan etortzen ziren  guardia zibilak eta 

poliziak haren bila. Ez zuten luze edukitzen atxilotuta, 

baina, nazka-nazka eginda zegoenez, gaztetatik 

sentitutako deiari jarraituz, misiolari alde egitea erabaki 

zuen 1951ean. Ekuadorren 

eman ditu hogeita hamar 

urtetik gora, behartsuenei 

lagundu eta, bide batez, hango 

elizak apaintzeko mosaikoak 

eta beirateak egiten. Izan ere, 

kontatzen duenez “Txikitatik 
nituen oroitzapenetan, elizak 
toki hotz, heze eta ilunak 
ziren. Haiek alaitzera bideratu 
dut nire lana…”. Erretiroa 

hartu eta itzuli zenetik 

Urkiolako santutegian bizi 

izan da oraintsu arte. Duela 

gutxi, mendialdeko hotzari eta 

bakardadeari ihesi, Gasteizera 

jaitsi da berriz, bere jaiotetxetik 

metro gutxira dagoen 

zaharretxe batera. Artelan 

bikainak utzi ditu han-

hemenka osaba Pelik, baina, 

oroz gain, gizon onek uzten 

duten arrasto ezabaezina utzi 

duela esango nuke ibilitako 

toki guztietan. Ez nau horregatik harritzen aitona 

Martinek hain kuttun izateak. 

 46Osaba Pelik alde egin eta gutxira hartu zuen 

Martinek, Gasteizen ikasi beharrekoa bukatuta, 

Donostiarako bidea. Hemen, banketxeren batean sartzeko 

                                                 
Ezkerrean, aitona Martin eta herenamona Elena. Goian, aitona bere osaba 

Pelirekin. Azpian, Loma Jeneralaren plaza, Gasteizen. 
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 aukera gehiago izango zuela pentsatuko zuten, noski. 

Hala, hamazazpi urte betetzeko zituela, Altsasun trena 

hartu eta Amara Zaharrera iritsi zen. Patrikan zeraman 

apopiloak hartzen zituen familia baten helbidea. 

 Hazten ari zen hiriaren mugetan zen Amara 

orduan, erdialdetik baztertxo oraindik. Zingira xukatuz 

urari lapurtutako erriberetan hazitako auzoa zen. Garai 

bateko baserrien ondoan pilatutako dozena erdi kale, bi 

tren-geltoki, gerra ostean etxepeetan irekitako tailer ugari, 

biltegiak, fabrika koxkorren bat, ... Bizitza handia zuen 

inguru hark. Bizilagunak, berriz, langile-jendea 

gehienak. Kale-garbitzaileak, adibidez, ia denak hantxe 

bizi omen ziren, baita Egiako Tabakaleran lan egiten 

zuten emakumeetako asko ere. Tabernarik ez zen falta eta 

emagalduren batekin tratua egin nahi zuenak ere Amara 

Zaharreko izkinetan aurki zezakeen gustukoa.  

47 Politikaren aldetik oso auzo markatua zen Amara. 

Egia, Antigua, edo Sagüesen antzera Easo plazaren 

inguruan biltzen ziren etxe haietan sozialista eta 

anarkista ugari bizi zen. Horregatik, altxatutakoak 

hirian sartu zirenean auzoa hustu egin zen; bizilagunen 

% 85ak ihesari eman baitzion. Geratu zirenen gaineko 

errepresioa ere ikaragarria izan zen. Donostian nazionalek 

fusilatutakoen % 10a auzo hartakoa zen. 

 Apopilo baino, ia-ia semetzat hartu zuten Martin 

Autonomia kaleko etxe hartan. Behar bada horregatik, 

etxean bezala oso gustura egon zelako, alegia, du hain 

gustuko auzoa aitonak. Lehen bezain sarri egiten ez badu 

ere, beti izan du hara hurbildu eta baxoerdiak hartzen 

                                                 
Ezkerrean, Topoaren geltoki zaharra. Gainean, Autonomia kalea, Easo plazatik 

begiratuta. 
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 ibiltzeko ohitura, edo bazkalondoan musean aritzera 

hango lagunekin elkartzekoa. Apopilo egon zenen etxeko 

alabarekin ere, Txentxirekin, badu oraindik harremana. 

 Bizi bai, baina lanari ekin ere gogor ekin zion 

Martinek. Iritsi eta berehala akademia batean izena eman 

eta aurrezki kutxan sartzeko oposizioak prestatzeari ekin 

zion. Bere gastuak ordaintzeko dirua irabazten hasteko 

irrikaz zegoen,  Altsasun berak bidal zezakeen 

dirulaguntzaren zain zegoen familia ugaria ahaztu gabe. 

Hala, ordenantzatarako probei muzin egin eta 

ofizialetarakoetara aurkeztu zen zuzenean. Bikain egin 

zituen. Aurrezki Kutxa Munizipaleko buruak berak 

bulegora deitu eta halaxe esan zion: 
- Nahi baduzu, Martin, etorkizun oparoa duzu etxe 

honetan. Pazientzia pittin bat beharko duzu, hala ere, 
gazteegia zara-eta oraindik… 

 Altsasuko medikuak egindako txostenari esker, 

aitonak ez zuen soldaduska egin beharrik izan. Hark 

paperean zioena ez zen gezurra, dena ez behintzat. 

Martinek izana baitzuen, umetan, murmurioa edo deitzen 

duten bihotzeko gaitzen bat. Armadatik libre, buru-belarri 

sartu zen aitona kutxako lanean.  

Ez zuen ez huts egin Don Carlosek. Gazterik hasi 

zen aitona ardura handiak hartzen. Ingurukoen errezeloa 

piztuko zuen zenbaitetan, baina, oro har, oso oroitzapen 

ona utzi zuen berarekin lanean aritu zirenengan. San 

Roman aipatu orduko, gizon buruargia, langile fina eta 

agintari zorrotz baina zuzena datorkie denei gogora. 

Konfiantza pixka bat dutenek, aitonaren izaeraren 

inguruko aipamenen bat ere egingo dizute, agian: 

nortasun handikoa zela, eta jenio bizikoa; edo halako 

kargura enpresaren historia osoan inoiz iritsi zen 

langilerik gazteena; lankideak denak, maila bateko zein 

besteko berdin-berdin tratatzen zituela; edota, 

zentzugabea ikusten zuen araua hautsiz, lanera 

gorbatarik gabe joaten ausartu zen kutxako lehen langilea 

izan zela. Bulego batzuetako zuzendari aritu zen, urte 

asko Aita Larroka kalekoan, gaur egun txinatarrek bazar 

horietako bat duten tokian. Erretiroa hartu aurretik, kutxa 

biak jada bat eginak zirela, Merkatal Zorroaren 

Zuzendari aritu zen, ardura handiko jardunean. 
48 

                                                 
Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalaren egoitza nagusia, Getaria kalean. 
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enok izaten omen dugu, bizitzan sikiera behin, 

loriazko uneren bat, erabateko protagonismoa 

gureganatzen dugun mementoa. Gehiago izango zituen, 

noski, baina, nago, igande arratsalde hartan Igeldotik 

behera zetozela, izan zuela aitona Juan Joxek zorioneko une 

horietako bat. Askotan entzunagatik, ezin dizut esan, 

seguru esateko ez behintzat, zenbat diru jokatu zuten. 

Berrogeita hamar duro zirela, uste dut. Badakit, hori bai, 

diru harekin, partitu eta geratu zitzaion erdiarekin, 

alegia, beste bizikleta bat erosi zuela aitonak. Tandemeko 

laguna Joxe Luis izeneko bat zen, Zelaia deituraz, 

Manttalin baserriko semea. Biek jokatu zioten nonbait, 

aitonak “karrerista” deitzen zuen hari baietz bikoarekin 

aurretik jaitsi,  Igeldoko herritik Ondarretaraino. 

Arerioaren izenik ez dakigu. Galtzaileen patua izan 

da beti hori. Profesionala ala, besterik gabe, zaletu samarra 

ote zen ere ez dakigu. Eguna jarri eta han azaldu omen 

zitzaien, esandako tabernan, kulotak, maillota, 

eskularruak eta bizikletan ibiltzeko propio egindako 

oinetakoak jantzita. Bizikleta ere, ez omen zuen 

nolanahikoa, tubularrak zituen haietakoa. 

D 

Bere bizikleta dotorearen pedalei bizi-bizi 

eraginagatik, atzetik zetorren ziklistak ezin izan 

zituen harrapatu. Ondarretara iritsita, Barraka 

baserriaren aurrean bildutako lagunek txalo artean 

hartu zituzten irabazleak. 
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 Igeldo, 1954 

 

Eusebio guarda, apustua galarazteko asmotan 

tabernarako bidean zela jakin zutenean, berehala 

abiatzea erabaki zuten. Igeldoko frontoi aurretik atera 

ziren. Bakarra aurretik, ziklista jantzita; atzetik, 

bikoa, kaleko jantzian, galtza barrenak pintzez 

bilduak.  

Garai hartan auto askorik ez zen ibiliko, eta 

ahal zuten abailan jaitsiko ziren denak ere. Ziklista 

zen aurretik Gudamendiko bidegurutze parean. 

Buenavista aurrean bildutako jende mordoskak ere 

hura ikusi zuen buru pasatzen. Bikotea beti atzetik, 

hari segika, gertu baina harrapatu ezinean. 

Balentineko tabernatik behera, bidea huntzak 

hartutako etxetxo erori baten hormen ondotik pasatzen 

da. Sineskaitza badirudi ere, errebuelta itxi hartan 

hartu omen zioten aurrea tandemekoek  karreristari. 

Hala kontatzen zuen  behintzat aita zenak.  

Handik aurrera, bikotearen burugabeak eta 

Newtonen legeek bat egin zuten bikotearen 

garaipenaren alde. Ibilbide osoko maldarik bizienak 

aprobetxatuz, bi lagunak karrera-buru pasa ziren 

Rekondo aurretik, baita Azurmendi txatarreroaren 

etxe aurretik ere.  
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 Tabernan, apustuaren nondik norakoak zehazten 

ari zirela, baten batek Eusebio guarda zetorrelako abisua 

ekarri zien. Eusebio hura “letxe txarreko” gizona 

zela esaten zuen aitonak, mikelete izandakoa, 

makila arinegi ibiltzen duten horietakoa. 

- Bizikletan zihoala, baten bati altoa 
eman eta ez bazan gelditzen, makila botatzen 
zian agudo kabroi harrek, gurpileko erradioen 
artean sartu ta gainekoa lurrera botatzeko.49 

Horregatik, zer egiteko asmoa zuten 

jakinez gero, galaraziko ziela pentsatuz, 

tabernatik presaka atera, bizikletak hartu eta 

abiatu omen ziren egun hartan. 

Ordurako elkarrekin ibiltzen hasiak 

baziren ere, amona Anselmak ez zuen 

apustuaren berririk izan aste batzuk geroago 

arte. Juan Joxek ez zion ezer esan nahi izan, bai 

baitzekien kezkatzeaz gain, haserretu ere 

egingo zitzaiola.  

Juan Joxek eta Anselmak Illarra Berri 

inguruan ezagutu zuten elkar. Anselma 

Perrene etxean bizi zen, Zuatzura daraman 

Aingeru Guardakoaren aldapa hasten den 

tokitik gertu oso. Han ikusten zuen Anselmak 

Juan Joxe, egunero, Sorrondegiko lantokira 

jaisten zenean eta handik, ostera, Zuatzura zihoanean.  

                                                 
Goitik behera: Igeldoko plaza, tandem erako bizikleta eta Perrene etxea (Ibaeta). 

Amona hasarrearazi nahi zuenean, Anselmak 

harrapatu zuela esaten zuen aitonak. Oso haserre jartzea 

nahi zuenean, berriz, “azkeneko trena” 
harrapatu zuela eransten zion zitalkeriaz, 

orduko ohituretarako amona neskazahartzen 

hasia zela adierazi nahian. 

Etxekoen artean, entzunaren 

entzunaz, oso ezaguna egin den esaldi 

honetan laburbiltzen zuen amonak bere 

ezkongai aldia: “Si quieres ir al circo, me 
avisas”. Aitonak esan omen zizkion hitz 

horiek amonari elkarrekin atera ziren lehen 

egunean, Illarra Berrin, etxera bueltan agurtu 

zirenean. Ez dakit zergatik esaten duen 

amonak erderaz. Ez baita batere ulerterraza, 

halako egoeran, aitonak bizitza osoan hain 

arrotz izan zuen hizkera aukeratzea. 

Nolanahi ere, hizkuntza kontuak alde 

batera utzita, hitz horiek, aitonak 

neskatarako zuen abilezia eskasa agerian 

jarriz, beranduko trenaren aipamenak merezi 

zuen ordaina gauzatzen zuten amonaren 

ahotan. Areago, bikote barruan, bizitza osoan 

Juan Joxek eta Anselmak jokatu zituzten 

rolen berri ere ematen dute hitz horiek; 

amonari beti iruditu baitzaio familian hartu beharreko 

erabaki potoloetan, etxea aldatu eta halakoetan,  bakar 
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 samar aritu behar izan duela gurdiari tiraka: aitona oso 

langilea zela, alegia, baina “deziditzen” ez zena. 

Gehiegi lotsatu gabe 

hartzen zituen aitonak, 

irribarrez, halako aipuak. 

Xalo asko aitortzen zuen 

neska kontutan ez zela inoiz 

trebea izan. Dakigula ez 

zuen beste andregairik izan. 

Amonak izan zuen, 

aitonarekin hasi baino lehen, 

beste lagunen bat, baina ez 

zuten elkarrekin denbora 

luzerik egin, txurruta 

gehiegitxo egiten zuelako, 

antza. Aitonaren koadrilan 

bertan ere ba omen zuen “pretendienteren” bat. 

Lauzpabost urtez ibili ziren ezkongai. Garai hartan 

ohikoa zena egiten omen zuten. Asteburuetan Hernani edo 

Urnieta aldera afari-merienda egitera joan, zinera 

noizbait, oso tarteka, edo inguruko erromerietara, Irubidera 

edo Martuteneko Txominenera… “Gizona ez zen oso 
dantzazalea” – dio, amonak.50 

Goiza izoztuta ekarri zuen azaroko egun batez 

ezkondu ziren, 1955ean, Antiguako parroki elizan. 

Sevillara egin zuten ezkonbidaia, han izeba Klara moja 

                                                 
Goian, garai hartako zirko kartela. Beste aldean, amona Anselmak, ezkongai 

zirela,  aitonari emandako argazkia, erderazko dedikatoria eta guzti. 

zegoen egoitzan, astebete pasatzeko eskaintza egina 

baitzieten. Bidaia hartaz amonak ekarri zuen 

oroitzapenik iraunkorrena trenean egindako ordu 

amaigabeena izan zen, eta helmugara iritsi zirenerako 

hankak zeharo handituta zituela.  

Orduan ere ez zen erraza, langile xehea izanda,  

etxebizitza erostea. Zuatzuko aitona Anttoniori hogei 

mila duro eskatuta, pixkanaka ordaintzekotan, erosi 

zuten Hériz Pasealekuko 

etxea. Ez zen etxe handia: 

sukalde txukuna, orduan 

ohikoa zenez; hiru gela, bi 

txiki eta bestea handi 

xamarra, eta komuna. 

Aukeran, aldrebes samarra, 

ia zortzi metro luzeko 

korridore zabala baitzuen. 

Beste ezertarako ez zuen 

balioko, agian, baina futbol 

eta pilota partida ederrak 

egindakoak gara gu han 

txikitan.  

Albumeko argazki batean Eiffel dorrearen aurrean 

daudela dirudien arren, zure aiton-amonak ez ziren, 

inoiz, Parisen izan. Hara joan gabe ere, ume esperoan 

geratu ziren ezkondu eta berehala. Zazpi hilabeteko 

zegoela, urratu zitzaizkion ur-poltsak amonari. 

Etxekoneko Encarna zenak, objektibotasun zientifikoaren 
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 jabe denak erakutsi ohi duen ziurtasuna azalduz esaten 

zigunez: “hamabi litroko baldea beteta joan zen zuen ama 
klinikara”. Han, haurdunaldia betetzeko ia bi hilabeteren 

faltan zegoela jakinik, emagin mihigaizto batek harrera 

zitala egin zion amonari.  

- Erditzeko bazaude, honek ezkondu aurretik 
enkargatutakoa behar du izan!51 

                                                 
Aiton-amonak Paris irudikatu nahi duen oihal baten aitzinean. 

Amonak ume bietako baten negarra entzun zuen, 

bestearenik ez, hilda jaio zen eta. Bizirik jaiotakoak ere 

minutu batzuk baino ez omen zituen mundu honetan 

egin.  

- Neri ez zizkiaten ekarri… aitak eraman zizkian 
kanposantura. Gero, beste komadrona hura etorri huen, 
barkamen eske. Ez nioan ezer esan. 

Ezagutu ez nituen arreba –zuretzat, izeba- haien 

gorpuak, Polloeko bazter ospel batean hilobiratu zituzten, 

Donostiako saihesbideko lanek urte batzuk geroago luizi 

handia eragin zuten inguru hartan, gisa berean umetan 

hildako beste hainbat aingerutxoren artean. Hara joaten 

gintzaizkien bisitan santu guztien egunean eta, bestela 

ere, tarteka, ez dakit zenbat urte egindakoan, atera 

zituzten arte.  

Hilarrian izenen bat jarri behar eta Ramona eta 

Antonia jartzea erabaki zuten gurasoek, Bedaioko 

amonaren gomutaz. Izen haien arrastorik ez zen beste 

inon geratu, ez erregistroan, ezta eliz liburuetan ere, 

bataiatzeko denborarik ere ez baitzuten izan. Horregatik, 

amonak zioen –hala erakutsi zioten berari eta- gure 

arrebatxoak linboan zirela, bataiatzeko eta, hortaz, 

jatorrizko bekatuaren orbana garbitzeko aukerarik izan ez 

zuten errugabeak hartzeko tokia baitzen hura.  

Ez dakit amonak jakin ote duen, baina, duela hiru 

urte, Eliza katolikoak linboa “ixtea” erabaki zuen; eta han 

zirenak zuzen-zuzenean zerura joanak zirela aldarrikatu 

zuten Erromako jakintsuek. Gaitz erdi! 
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itona Martinek lagunak egiteko erraztasun handia 

izan du beti. Ironia puntuko solaskide atsegin, 

berehala osatu zuen koadrila Donostian. Baten faltan, bi: 

bata Amara Zaharrean; Alde Zaharreko txikiteorako 

bestea. Lantokian ere gustura, soldata txukuna jasotzen 

hasia zen 1956an, amona Ana Mari ezagutu zuenean. 

 Apustuzale ospea dugu euskaldunok. Bada, aitona-

amonek desafio bati esker ezagutu zuten elkar. Amona 

Aurrezki Kutxako zentralitan lanean hasi berria zen. 

Neska ederra zen Ana Mari, argazkian ikusiko duzunez, 

Ava Gardner gogorarazten zuena. Atzera-aurrera zebilela, 

ikusia zuen Martinek, begiz jota ere bazuela esan 

genezake. 

 Egun batean, Martin telefonistari begira harrapatu 

zuen bulegokide batek. Aitonaren izaera sutsua 

ezagututa, berehala luzatu zion erronka: 

- ¿A que no la invitas a salir? 

- ¿Qué te juegas? – heldu zion berehala Martinek. 
Zer jokatu zuten ez dakigu. Izan ere, kontu hauek 

idatziz jartzeko asmoa nuela jakin zuenetik, amona Ana 

Marik apustua izan zenik ere ez baitu onartzen. Kontua 

da, aitonak zinera gonbidatu zuela, eta, beste egun 

batean, dantzara edo afaltzera, eta... Aitonak zuen 

Lambretta batean ibiltzen omen ziren, amona atzean  

trabeska, zapia buruan, batera eta bestera, pelikula ezagun 

hartan Gregory Peck eta Audrey Hepburn ibiltzen ziren 

gisa berean. 

 A  

11 

 

Donostia, 1961 

 

 Atze aldeko balkoira aterata, San Telmo aurreko 

plazara sartuz doazen soldaduei begira jarri da Manuel, 

harro. Denak ere edadetu samarrak izanagatik, airoso 

ibiltzen saiatzen dira, martxa militarraren doinupean. 

Sartu ahala, errenkadatan antolatu dira, plaza osoa bete 

arte. 

 Pena du Manuelek, halako egun handian, haien 

artean egoterik ez izatea  Orain baino lehen ibili izan da 

bera ere, soldadu jantzian, uztailaren 18ko oroitzarre-

ekitaldietan. Hogeita bosgarren honetan, ordea, ezin; 

gerriko minez jota dago eta. 

 Suhia oharkabean hurbildu zaio atzetik. 

 - Manuel, la comida está en la mesa – esan eta 

bere ondoan geratu da une batez, barandan jarrita. 

- ¿No cree que ya va siendo hora de ir olvidando 
estas cosas? – esan dio Martinek begirunez. 

- Teníamos razón. Nos quitaron los crucifijos para 
ponernos a una señorita medio desnuda – erantzun dio 

edadekoak, serio, haserretu gabe bada ere. 
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Beste zeregin batzuetarako ere erabiltzen zuen 

aitonak, ordea, motorra. Gaztetatik, politikan sartua 

zebilen, gutxi-asko, Eusko Alderdi Jeltzaleko gazterien 

taldean (EGI). Horregatik, tarteka, ikurriñaren bat 

jartzen edo pintaketak egiten ibiltzen ziren Inaxio izeneko 

lagun bat eta biak. Eta, bizitza zer den, handik urte 

askotara, zure izeba Edurnek, ikasten ari zela edo, 

Karmele izeneko lagun bat egin zuen (egun Mexikon zure 

osaba Pablorekin bizi den berbera), lagun mina egin ere. 

Eta, egun batean, hartaz eta honetaz ari zirela, Karmele 

horren aita aitonarekin ibiltzen zen Inaxio bera zela 

konturatu zen izeba. Hala berreskuratu zuten, lagun biek, 

luzaroan galdutako harremana.52 

                                                 
Goian, erreketeen otoitz-liburua eta Errepublikaren hormirudia: bi mundu-

ikuskera, aurrez aurre. Eskuinean, Franco Donostiako Hernani kalean. 

 Motorra propaganda banatu beharra zegoenean 

erabiltzen zuten. Izatez, erosi ere, Alderdiaren diruarekin 

erositakoa zen motorra; itsasoaz bestaldetik 

erbesteratutako jeltzaleek bidalitako sosekin ordaindua, 

hain zuzen.  

Garai nahasiak ziren, oso, EGI barruan. 

Erakundeko kide batzuek, EAJko buruzagien jarrerari epel 

iritzita, diktadurari gogorrago erantzun beharra ikusten 

zuten. Horregatik sortu zuten EKIN taldea, gerora ETAren 

ernamuina izango zena. EKINen parte hartzeko gonbitea 

jaso zuen arren, Martinek ez zuen sartu nahi izan. 

Amona Ana Marik ez zuen senargaiaren ibileren berririk 

izan, harik eta, ezkondu aurretik, Martinek lan haiek 

utzi zituen arte. Zer edo zeren errezeloa bazuen, hala ere, 

amonak. Behin baino gehiagotan, bere aurrean, Martin eta 

lagunetako batzuk hitzerdika aritzen zirelako susmoa 

baitzuen. Harritzekoa ere ez zen batere, aitona Manuel 

erregimenaren aldekoa zela jakinik.  
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 Erregimenaren aldekoa bainoago, Manuel 

Francozalea zen. Zinez uste baitzuen xirula ahotseko 

gizon ttattar hari zor ziola Espainiak egonkortasuna eta 

bakea. Horregatik, udaro, Caudilloa Donostiara etortzen 

zelarik, Manuelek gozatu egiten zuen, bilobak hartu eta 

ia-ia jainkotzat zeukan gizon hura ikustera eramanez, 

kapota gabeko autoan zutik, Aieteko jauregira bidean 

zihoala. 

- Mis padres discutían a menudo – dio amonak- 

Bueno, como todos los 
matrimonios, supongo. Y mi 
padre, pues, tenía mal genio... pero 
nunca le ví tan enfadado como 
una vez que mi madre le reprochó 
que de poco le había valido ir a la 
guerra por Franco, que ellos 
seguían siendo tan pobres como 
antes. Creo que le dijo algo así 
como “seguro que él no pasa 
hambre”. 

- Se lo tomó muy mal, se 
puso a gritar como un loco... le 
levantó la mano y, por un 
momento, pensé que le iba a pegar. Supongo que se enfadó 
tanto porque, en el fondo, sabía que élla tenía razón. 

Hala eta guztiz ere, Ana Mariren etxean oso ondo 

hartu zuten, hasiera-hasieratik, aitona Martin. Bazekien 

atsegina izaten, baita diplomatikoa ere politika konturen 

bat mintzagai zenean. Ideologia kontutan, bata 

bestearengandik oso urrun zebiltzala jakinda, hitzik 

gabeko tratu modukoa egina zuten Martinek eta bere 

aitaginarrebak. Nork bereari uko egin gabe, bestea 

errespetatzen ikasi zuten. Elkar estimatzen zuten, 

bihotzez estimatu ere. Halaxe esaten du, beti, aitona 

Martinek. 

- Era un buen hombre. Yo me llevaba bien con él. 
Horregatik, 1961eko hura ez zen urte gozoa izan 

Manuelentzat. Alaba, Ana 

Mari, otsailean ezkondu zen, 

etxe ondoan ezkondu ere, San 

Vicenteko elizan. Islamdarrek 

Mekara nola, hala joan beharra 

izaten zuten romarategitarrek 

Almeriara, bizitzan behin 

sikiera, hango psikiatrikoan 

lan egiten zuen izeba mojari 

bisita egitera. Eta hara joan 

ziren aitona-amonak ere Sor 

Petra hura ikustera. Urte 

luzetan egon zen Petra 

Romarategi ospitale hartako 

gaixoen zainketaz arduratzen ziren karitateko lekaimeen 

buru. Ehun urtetik gora zituela hil zen, eta, uste dut, 

haren izena ipinia diotela almeriarrek hiriko kale bati. 53 

                                                 
Aitona-amonak, Martin eta Ana Mari, San Vicenteko eliz atarian. 
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 Ezkonberriek pisua hartua zuten, Egiako 

Ametzagaina kaleko hasieran bukatzear ziren etxe batean. 

Lanak uste baino gehiago berandutu ziren, ordea, eta 

bikotea gurasoen etxean jarri zen, behin-behinekoz, bizi  

izaten. 

Urte hartako uztailaren 18rako festa handia 

prestatua zuten, hogeitabost urte lehenago gerrari hasiera 

emandakoek. Zorioneko altxamenduaren urteurrena 

ikusgarriro gogoratu beharra zegoen. Aurkakoak ere ez 

zeuden, ordea, lo. Sortu berria zen ETA erakundekoek 

ekintza sorta prestatua zuten egun hartarako: ikurriñak 

jartzea, propaganda banatzea eta, denetan sonatuena, 

Donostian altxamenduaren oroitzarreko desfilean parte 

hartzeko asmotan ziren boluntario frankistak zekartzan 

trenaren deskarrilamendua.  

Albisu izeneko ingeniariak ateratako kalkuluen 

arabera, trena bidetik aterarazteko aproposena zen lekuan 

prestatu zuten ekintza, Añorga igaro eta berehala, Iza 

baserriaren paretsu horretan. Aldapak eta tunelaren 

hurbilak eraginda, trenak abiadura mantsotu egiten zuen 

toki hartan. Bete-betean 

asmatu eta  trena errailetik 

ateratzea lortu zuten. Ez 

zen kalteturik gertatu 

erasoaren ondorioz; trenean 

zihoazenetako batzuek 

zauri arinak baino ez 

zituzten izan.  

Egileek garaipen handitzat ospatu zuten ekintzaren 

emaitza. Prentsaren gaineko kontrola erabatekoa zenez, 

atentatuaren oihartzuna oso eskasa izan zen gertatu 

berritan. Isiltasunak ez zuen esan nahi, ordea, gobernuak 

hura serio hartzen ez zuenik. Trenaren hura izan zen 

ETAk bere gain hartu zuen lehen ekintza bortxazkoa.54 

Trenaren kontrako erasoaren aurrean, erregimenak 

mehatxuaren kontzientzia hartu zuen. Belar gaiztoa 

errotik atera beharra zegoen lehenbailehen. Horregatik, 

hura gertatu eta ordu gutxira, aspaldidanik zelatapean 

zituzten susmagarriak atxilotzen hasi ziren. Zarata 

handirik atera gabe, paisano jantzita ibili ziren poliziak 

etxez etxe jendea preso hartzen. Ziegetan emandako jipoien 

fruitu, susmagarrien izenen zerrenda, apurka-apurka, 

osatzen joan ziren. 

Lantokira bertara sartu zitzaizkion bila aitona 

Martini poliziak, auto ilun bat bulego aurrean utzita, eta 

Gobernu Zibilera eraman zuten zuzenean. Amarako 

eraikin hartako sotoetan ezagutu zuen Martin San 

Romanek Melitón Manzanas inspektorea, Brigada de 

Investigación Social izeneko sailaren burua, Espainiako 

historia osoan izan den torturatzailerik ospetsuenetakoa. 

Francoren garaian zein gerora, makina bat domina eta 

kondekorazio jasotako psikopata zital hark Frantziako 

muga ondoan hasi zuen karrera, Irungo polizia-etxeko 

buru. Han zegoela, mugarekiko hurbiltasunak errazten 

                                                 
Aitona Martinena bezalako motorra (Lambretta). 
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 zizkion negozio makurretan ibiltzeaz gain, harreman 

estuak izan zituen mugaz bestaldean nagusi zeuden 

naziekin. Alemanian bertan ere izan zen Gestapokoekin, 

haiek baliatzen zituzten tortura fisiko nahiz 

psikologikoak ezagutzeko asmoan. Haren esku egondako 

denak bat datoz esaterakoan “Gizon hark mina eraginez 
gozatu egiten zuela, haren begirada beldurgarria zela, 
gaizkiaren begirada”.  

Manzanas, etxeko atarian tiroz jota hil zuten, 

abuztuko goiz batez, 1968an. ETAk hildako lehena izan 

zela irakur liteke toki askotan. Horretara propio joan eta 

eraildako lehena izan zen, hori bai, ez ordea, lehendabiziko 

hila. Bi hilabete lehenago, historia liburuek maiz ahazten 

duten Pardines deiturako guardia zibil bat hil baitzen 

ETAko kide batzuekin izandako tiroketan. Manzanas 

brigadako buru zen; Pardines, berriz, hasi berria zen, 

gerran eroritako soldadu soila. Heriotzak denak 

berdintzen gaituela esan zuenak, gerran ere, xakean 

bezalaxe, peoiak, alfilak eta erregeak izaten direla ahaztu 

zuen.55 

1968ko abuztuaren 2an, Meliton Manzanas hil 

zuten egunean, alegia, negarrik egin ez zutenen artean 

izango zen, noski, gizon handikote bat, eibartarra, zazpi 

urte lehenagoko sarekada hartan hasiera-hasieran 

harrapatutako haietakoa. Izenik ez badu gogoratzen ere, 

                                                 
Meliton Manzanas. 

ederki asko oroitzen ditu aitonak haren oihu lazgarriak, 

Gobernu Zibileko sotoetako ilunpean.  

Hark kulpante guztien izenak emango 

zizkiolakoan ordu luzetan "itaundu" zuen Manzanasek, 

erruki izpirik gabe. Gizarajoak isiltasunari eutsi zion 

hasieran, hartara, lagunei ihes egiteko denbora emango 

zielakoan. Alfer-alferrik, ordea. Izan ere, taldekideek lehen 

unean ihes egitea erabaki bazuten ere, orduak joan ahala, 

haien etxeetara poliziarik agertzen ez zela ikusita, 

haietako askok ostera etxeratzea erabaki zuten. Eta hantxe 

harrapatu zituen poliziak, eibartar gizagaixoak, oinazea 

ezin eramanez, zirenen eta ez zirenen izenak erroldatu 

zituenean. 

Martinen egoeraren berri 

jakin nahian, amona Ana 

Marik koinatuarengana jo zuen. 

Ulpiano, amonaren ahizpa 

zaharrenaren senarra polizia 

zen. Ez zuen atxiloekiko tratu 

zuzenik, baina bazuen brigada 

sozialean ziharduen ezagun bat, 

eta haren bidez  jakin zuen 

Martin onik zela, eta ez 

zirudiela ezer larririk leporatuko 

ziotenik. 
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 - Por lo que se ve, a él no le han dado mucho. Le han 
oído decir a Manzanas que San Román no sabe nada. Así 
que parece que lo soltarán pronto. 

Aitonak ez du inoiz gehiegi hitz egin nahi izan 

ordu haietan bizi izandakoaz, baina zer edo zer esan 

duenean ere halaxe esan du, jo egin zutela, bestelako 

torturarik gabe, eta, Manzanasek berak belarrondoko pare 

bat eman zizkiola. 

Delitu handirik ez izanagatik, aitona ez zuten 

berehalakoan libratu. Gainerakoekin batera Madrilera 

eraman zuten. Eraman zuten egun berean izan zen 

amona aurrezki kutxako egoitzan, Don Carlosek deituta. 

Urduri sartu zen haren bulegoan, gizon jatorraren omena 

izanagatik, gauza jakina baitzen falangista zena. Esker 

onez gogoratu du beti elkarrizketa hura. 

- Tu tranquila Ana, ya verás como se arregla. Al fin 
y al cabo, ¿Qué mal ha hecho Martin? ¿Que es 
nacionalista...? Bueno. Y ¿Qué? Peor sería que fuera, qué se 
yo, comunista, peor aún, anarquista. Tengo conocidos en 
Madrid y ahora mismo les llamo para saber dónde lo tienen 
y cómo está. 

- Ah! Otra cosa. Ahora tendrás muchos gastos, de 
aquí para allá, con los viajes y todo eso. Por el dinero no te 
preocupes, que Martin seguirá cobrando su nómina como 
siempre, hasta que esto se aclare. 

Sei hilabete inguru egin zituen aitonak 

Carabanchelen. Ana Mari bisitan joan zitzaion egun 

batean, hurrengo egunean Martutenera ekarriko zutela 

jakinarazi zioten. Biak, aitona eta amona, tren berean 

etorri ziren Donostiara: bata, eskuburdinak jarrita, 

guardia zibilen konpainian; presoen senideekin bestea, 

beste bagoi batean. Hogeita lau ordu luze behar izan 

zituzten, Madriletik Donostiara, "Correo" deitzen zuten 

trenean. Nekatuta iritsi ziren, pozik hala ere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurrengo egunean, ezer esan gabe, kalean utzi 

zuten Martin. Lau urte geroago egindako epaiketan “legez 
kontrako elkartzea eta propaganda banatzea” egotzi, eta 

hamar mila pezetako isuna ordaindu beharra izan zuen. 

Epai berean sei hilabete eta egun bateko espetxealdia bota 

zioten, baina, ez zuen kartzelara sartu beharrik izan, 

zigor hori betea zuelako jada.56 

                                                 
Zigorra bete eta handik hamar urtera aitona Martin “garbi” geratzen zela 

adierazten zuen agiria. 
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uela hilabete eskas, eraitsi zuten arte, Carabanchel 

gainetik hegan pasatzen ziren txoriek olagarro 

erraldoia ikusten zuten han behean. Olagarro 

hankamotza, izan ere, burutzar haren bueltan, zortzi 

beharrean, zazpi erro baino ez baitziren ikusten, zazpi erro 

eta erdi bat hobeto esateko. Harrizko munstro hura, 

Madrileko kartzela izan zen berrogeita hamabost urtez. 

 Gerra bukatutakoan, Francok altxarazi zuen 

erraldoi hura, haren sabel ilunean gaizkile arruntak eta, 

batez ere, arerio politikoak gorde ahal izateko. Hura 

egiteko, metroa bost pezetatan pagatuz, 200.000 m2ko 

saila erosi zuen, eta mila preso politiko jarri zituen lanean, 

behartuta. Lau urteren buruan inauguratu zuten 

“ereduzko espetxe moderno” gisa aurkeztu zutena. Artean, 

lau beso baizik ez zituen, eta bi mila lagunentzako tokia. 

Gerora hiriak irentsi bazuen ere, egin zutenean kartzela 

Madriletik baztertxo geratzen zen, lotsagarri dena zenbat 

eta urrunago egon orduan eta hobeto izaten baita. 

Erregimenaren arerioak uste baino ugariagoak 

izango ziren, antza, galeriak erantsi eta erantsi aritu 

beharra izan zutenerako. Barrunbe haietatik iragan ziren 

oposizio talde guztietako kideak. Hitz egiteko gauza 

balira, horma haiek handik pasatako milaka 

atxilotutakoek ezagututako baldintza gogorrez 

mintzatuko lirateke,  inpunitate osoz emandako jipoiez,  

heriotz zigorrera kondenatutakoen azken orduez... 

Edo kontatuko ligukete, agian, seigarren galeriaren 

patioan, iraileko arrats epel batean, bi gizonek izandako 

solasa. Hau da, nola azaldu behar izan zion aita izan 

berria zen bilbotar batek, Altsasuko bati,  alabari jarria 

zion izena, Aitziber, Urdiaingo ermita batean dagoen 

Ama Birjinarena zela. 

D 

 

12 
 

Carabanchel, 1961 
 

Afaldu aurreko atsedenaldia probetxatuz, patioko 

hormaren kontra eseri dira bi gizonak. Iraileko 

eguzkiak ederki berotzen du oraindik. 

 - No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que no lo 
hayas oído nunca, si Urdiain está a cinco kilometros de 
Alsasua? – bota dio bibotedunak besteari 

 - Sí, ya sé donde está Urdiain. He estado allí más 
de una vez, en fiestas y así, pero ese nombre, Aitziber, no 
lo había oído hasta hoy. 
 - Pues allí está la virgen. La ermita no es gran 
cosa, toda de piedra con el techo de madera. La talla de la 
virgen es gótica, creo, y tiene al niño sobre las rodillas. 
 Belarriak alderik alde zulatzeko moduko tutu 

hotsak eten du bi gizonen arteko hizketa. Patxada 

ederrean zutitu eta, patio erdian, ilaratan jartzen hasi 

diren gainontzekoengana bildu dira. 
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 Bi gizon haietako bat, bilbotarra, Julen Madariaga 

Agirre zen, Lehendakari izandako Jose Antonio haren 

iloba propioa. Familia dirudun batean jaioa, lau urte 

zituen Julenek gerra hasi zenean. Abertzale ezagunak 

izaki, familia osoak erbestera alde egin beharra izan zuen, 

Txilera. Hamar urte zituela itzuli zen Julen Bilbora. 

Zuzenbidea ikasi zuen gero, Cambridgen. Handik 

bueltan, politika kontuetan sartu zen buru-belarri. EKIN 

taldearen sorreran parte hartu zuen, baita, 1959ko San 

Inazio egunez, ETAren sorreran ere. 57 

Carabanchelen zegoela gogorraren eta mokofinaren 

fama zuen. Gogorra, askotan atera zutelako handik eta 

Puerta del Soleko Gobernazio Ministerioko ziegetara 

eraman, galdekatzeko. Bueltakoan, gorputza markatuta 

                                                 
Goian. Carabancheleko espetxea, barrualdea. Beste aldean, Julen Madariaga. 

ekartzen zuen, baina ezin izaten zioten, antza, hari 

ezertxo ere atera. Borroka-kontuetan oso sartuta egon 

arren, besteekin batera libre utzi zuten, frogarik ezean, 

urte erdi zuloan egin ondoren. Mokofinaren fama, berriz, 

tarteka, emazteak eta familiakoek ekartzen zizkioten jaki 

eta kapritxo garestiei zor zien. Auto handi batean etortzen 

omen zitzaion emaztea, txofer eta guzti. Txiletar ikusgarri 

bat zen, familia aberatsekoa hura ere. Julenen emaztea 

zetorren egunean ez zuten urdaiazpikoa, ardoa eta 

txokolatea falta izaten galeria osoan. 

 Honezkero asmatuko 

zenuenez, Julenen arrats hartako 

solaskidea Martin San Roman 

zen. Egun hartan erabaki zuen, 

nonbait, egunen batean alabaren 

bat bazuen Aitziber jarriko ziola, 

agian. Beno, hitz egiteko modua 

da hori, Seme-alaben izenak 

erabakitzea beti izan baita hori 

baino zailxeagoa. 

 Izen-deiturak erabakitzeko kontu horretan ere, herri 

bakoitzak bere ohiturak izan ditu. Errusiarrek, esate 

baterako, umeari jarritako izenaren atzetik bigarren izena 

eransteko ohitura zuten, bigarren horretan aitaren arrastoa 

gera zedin, jaioberria halakoren seme edo alaba zela 

adierazteko, alegia. Gure aurrekoen artean, berriz, oso 

ohikoa zen garai batean, jaioberriari eguneko santuaren 

izena ipintzea. Usadio horri zor diote grazia, ohar hauetan 
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 aipatu ditudan Fanik (Estefania), Piedadek, Ulpianok, 

baita zure amona biek ere, San Anselmo eta Santa Ana 

egunez jaioak baitira. Beste etxe batzuetan, berriz, 

aurrekoen izenak errepikatzeko ohitura dute aspaldi. Hala, 

san romandarren artean, ez dute Pablorik falta izan 

azken lau belaunaldietan gutxienez. Aldiz, 

romarategitarren etxean, Sabino Aranak osatutako 

zerrendetatik hartutako izenak zeramatzaten senide 

gehienek, hala nola, Kekile, Gore 

(Gregore) edo Peli. Hau da, etxea 

nola, usadioa hala. 

 Gaur egun galtzen ari den 

arren, oso ohikoa zen oraindik, ama 

eta biok jaio ginenean, guraso, 

aitona-amona edo osaba-izebaren 

baten izena jartzea umeari. 

Horregatik, nire gurasoek ez zuten 

halako buru nekerik izan niretzako 

izena aukeratzeko garaian; aita 

ponteko aukeratua zuten osabaren 

izena jarri eta kito. Ardogileen patroia izanagatik, ez dut 

inoiz gogokoegi izan nire izena. 58 

Ama pontekoa nuen izeba Juanari, Fermin Juan 

jarriko zidatela esan zioten, antza. Eta, esanaren esanez, 

gezurra sinistera iritsi ziren denak, baita neroni ere, Juan 

ere banintzela uste izan bainuen urte askotan, epaitegiko 

                                                 
San Fermin eta Urdiaingo ama birjina (Aitziber). 

nahiz parrokiako paperetan halakorik inon ez dela ageri 

egiaztatu nuen arte.  

 Izena erabaki baino lehenagoko gorabeherarik izan 

zuten etxean, nentorrela jakin zutenean. Amak negar 

batean eman zuen haurdunaldi osoa. Haurdun zegoela 

jakitearekin batera hasi ziren haren negarrak. Bi seme 

haztearekin nahikoa lan bazuten, ez zuten besterik nahi. 

Lehen uneko atsekabeari buelta ematen hasi zitzaionean, 

Jainkoak bidalitako umeari halako 

harrera eginez bekatu mortala egina 

zuela jabetu zen Anselma. Goikoaren 

zigorraren beldurrez egin zuen negar 

orduan, umeak, alegia nik, zer edo 

zer txarra ekar zezakeelakoan. Jaio 

nintzen arteko lasaitasunik ez zuen 

izan gajoak. Jaiotzearekin batera 

eman nion, ordea, azken disgustua. 

Haurdunaldi hartako azkena, eta nire 

bizitza honetako lehena; ustekabean 

etortzea gutxi bazen, gainetik mutila 

jaiotzea. Halakoak lehen ere soberan zituen Anselmak 

etxean. 

 Amona Anselma lau hilabeteko zegoela geratu zen 

haurdun amona Ana Mari, 1962 urtean. Urdiaingo ama 

birjinaren kontu hura guztiz ahaztua ez bazuten ere, 

Martinek eta Ana Marik erabaki samarra zuten txikia, 

neska jaioz gero, Elena izango zela, Gasteizko amonaren 

omenez. Mutila jaiotzekotan, berriz, Martini ilusio handia 
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 egiten zion Alexander jartzeak. Esana baitzioten, 

penizilinaren aurkitzaileari (Fleming) esker, huraxe zela 

euskal grafia gordeaz jar zitekeen izen bakarretakoa. 

Diktadoreari ziria sartzeko modu bikaina iruditzen 

zitzaion horixe Martini.  Ama jaio baino hilabete batzuk 

lehenago, izeba Fanik lehen alaba izan zuen eta zer izen 

jarriko eta Elena. Seme-alaben izena erabakitzeko garaian 

originaltasuna ere begiratu beharreko kontua denez, 

Martinek eta Ana Marik ordura arte zuten asmoa bertan 

behera utzi zuten. 

  

 Zure ama azaroaren 16an jaio zen, arratsaldez, 

Donostiako Ospitalean. Bi egun luze eman zituen amonak 

minez. Umea txikia jaio zen oso. Horregatik, bertan 

bataiatu zuten, badaezpada ere. Amona ahul zegoen oso, 

eta aitonak erabaki zuen jaioberriaren izena: Aitziber. 

Ez zen neska handia, bai, ordea, polita. Amona 

Isabelen besoetan dagoeneko argazkian ikusi besterik ez 

dago, nolako emakume ederra egingo zen aurreikusteko.59 

 Ama jaio zenerako, ni bost hilabete betetzera zihoan 

mutil txikia nintzen. Itsusi-itsusia ere ez omen nintzen 

eta ilea, berriz, orain bezain bakan baina askoz argiagoa 

omen nuen. Amonak ez du oso ongi gogoratzen non jaio 

nintzen. Etxean jaio zen bakarra Iñaki dela badaki. Ni 

klinika batean jaio nintzela ere bai, baina… aipatzen 

dituen aukeren artean, neronek erabaki nuen, aspaldi, 

Groseko Nuestra Señora de las Mercedes klinikan jaio 

nintzela, etxe dotorea iruditu zait eta beti. 

Aitziber lehena zen Martin eta Ana Mariren Egiako 

etxean, baita Altsasuko aitona-amonen lehen biloba ere. Ni, 

berriz, hirugarrena, etxeko txikiena Antiguako etxean, 

ordurako osaba Xabierrek bost urte baitzituen, eta osaba 

Iñakik hiru eskas. 
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Ezkerreko zutabean, amatxo jaioberritan, Altsasuko amona Isabelen besoetan, eta 

neroni, txikitan. Hemen gainean Nª Sª de las Mercedes klinika, nire ustezko 

(gogoko) "jaiotetxea". 
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garelako, izango dira 

 
 


