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Aurkibidea

Biografia

Eibarko Gorosta auzoko

Nebera baserrian jaio zen

1928an. Santakuruzko eskolan

ibili zen. Gerra garaian

"Itturruazpikua" (Iturraobekoa)

baserrian pasa zituzten 6

hilabete.



Zintak

EIB-083

Proiektua: Euskal Herriko Ahotsak

Elkarrizketatzailea(k): Sarasketa, Ane 

Data: 2009-07-14

Iraupena: 50 min

Euskarria: MiniDV 

Kodifikatzailea: Sarasketa, Ane

Transkribatzailea(k): Zabala, Jone 

Pasarteak

1. Inguruko erromeriak 

Erref: EIB-083/005

Iraupena: 0:02:50. Hasi: 00:06:05. Bukatu: 00:08:55

Multimedia: bideoa online ikusgai 

Gaia(k):

Aisia » Jai-giroa » Erromeriak 

Ohiturak eta bizimodua » Erlijioa » Elizarekin lotutako pertsonak 

Ohiturak eta bizimodua » Erlijioa » Eliza giroko ospakizunak 

Laburpena:

<p>Erromeriak aipatzen ditu. Behin Markinara joan zela kontatzen du,

urrutiegi gelditzen zen Nebera baserritik hala ere. Arrate eguna oso gogoko

zuten. Don Pedro abadea aipatzen du. Gosaltzen ematen zieten baserrietatik

mezara joaten ziren ume eta gazteei.</p>

Transkripzioa

- Eibarrera baiño jokera haundixaua Bariña partera?

- Bai, gu erromerixara Usartzara juten giñan ta gero juten giñan, ba, San

Pedrora, Arratera… Arraten ezer baeuen ez genduen /ezkenduen/ guk

faltatzen. Bariñara be bai, Markiña Etxeberrira be juten giñan. Ta behin

juen nitzen Karmen egunien Markiñara be. Behin. Behin bakarrik. Ta ez

jatan gustau. Klaro, gure basarrittik urten ta juten giñan Bariñara oiñez.

Han egoten zan, ba, autobus bat edo zeozer. Bai, Txaxio edo. Bueno. Juten

giñan Markiñara. Han fiestia hasi orduko edo anbientia hasi orduko ya

berandu zan ta etxera etorri orduko badakizu ze ordu? Ta baten... Bai. Jun

orduko hori, ta baten bakarrik juen nitzen, e!

- Arratera ez zenduela fallorik eitten…?

- Ez, Arratera falloik, ez hoixe, don Pedrokin kantuek ikesi ta…

- Zelakua izaten zan Arratera juaten ziñaneko eguna? Don Pedrokin

kantuan ikasi? Mezia entzun edo...?

- Bai, mezia ez genduen /ezkenduen/ faltatzen e! Bueno...! Oingo moduen

ez, oin ez dou entzuten mezaik baña basarrittik gu juten giñen goizeko

zortziretako mezetara, nere anaiek, aiztia ta zortziretako mezetara.

- Don Pedro zeuan orduan?

- Bai, don Pedro, “El encanto”, “El encanto”!

- Zelako gizona zan ba?

- Oso ona! Neguen be juten giñen gu komuniora, osea, komuniua hartzera.

Bizperan konfesatzen giñen ta hurrengo egunien mezetara ta armozua be

berak emoten oskun. Bueno, don Pedron ama ta kriadia be beuan.

- Maritxu?

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



- Ez, keba, Maritxu baiño lehenaukua, Brijida zan lehenau euki eban

kriadia.

Armozue eurak emoten oskuen. Gu kutxauok juten giñen e, halako

edurrekin.

- Orduan zapatak eta ez zian holakuak.

- Zapatak, bueno, bai, zeozer, zapata modukuek.

- Zelan juaten ziñazien? Ze, oin, klaro guk ezin dou... Zuentzako gauza

normala da, baiña guri gatxa eitten jaku imajinatzia zelan jazten ziñazien

edo zenbat juaten ziñazien.

- Zapatak eukitzen genduzen, baiña ez oingo moduko botak eta holakuek

ez, e! Zapata korriente, sencillo, ta haretxekin.

- Haretxekin. Edurra ein, eurixa ein...

- Bai.

- Etxetik elixaraiño eurekin ala aldatzeko zeozekin?

- Keba, etxetik elixaraiño haretxekin ta mezia entzun ta…

- Busti zein siku haretxekin?

- Bai. Gero etxera. 

2. Letania egunean Aginagatik Arratera 

Erref: EIB-083/006

Iraupena: 0:01:38. Hasi: 00:08:55. Bukatu: 00:10:33

Multimedia: bideoa online ikusgai 

Gaia(k):

Ohiturak eta bizimodua » Erlijioa » Elizkizunak eta otoitzak 

Ohiturak eta bizimodua » Erlijioa » Eliza giroko ospakizunak 

Ohiturak eta bizimodua » Erlijioa » Elizaren indarra 

Laburpena:

<p>Bezperan konfesatzera joaten ziren Arratera eta hurrengo egunean

mezara joaten ziren. Domeka arratsaldetan, berriz, arrosarioa errezatzera

joaten ziren. Letania egunean Aginagatik etortzen ziren Arratera

baserritarrak.</p>

3. Aginagatik Arratera letanian 

Erref: EIB-083/007

Iraupena: 0:02:07. Hasi: 00:10:33. Bukatu: 00:12:40

Multimedia: bideoa online ikusgai 

Gaia(k):

Familia eta harremanak » Lagunartea eta familia » Gaztetako ibilerak 

Ohiturak eta bizimodua » Erlijioa » Elizkizunak eta otoitzak 

Aisia » Jai-giroa » Auzoko ospakizunak 

Ohiturak eta bizimodua » Erlijioa » Eliza giroko ospakizunak 

Laburpena:

<p>Aginaga auzoko abadea joaten zen letania buru eta Arratera arte joaten

ziren; bidean, baserritarrak batu egiten zitzaizkien. San Isidro egunean letania

egunean baino jai giro hobea egoten zen Arraten.</p>
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4. Dionisia maistra Santakuruzko eskolan 

Erref: EIB-083/010

Iraupena: 0:04:41. Hasi: 00:13:40. Bukatu: 00:18:21

Multimedia: bideoa online ikusgai 

Gaia(k):

Ohiturak eta bizimodua » Hezkuntza » Eskola 

Ohiturak eta bizimodua » Hezkuntza » Maisu-maistrak 

Laburpena:

<p>Santakuruzko eskola nolakoa zen kontatzen du. Aita ere ibili zen eskola

eraikitzen. Dionisia maistra aipatzen du eta nola zigortzen zituen mutil

gazteak. Beste maistra batzuk ere aipatzen ditu eta eskolako kontuak.</p>

5. Gerra garaian, sei hilabete etxetik kanpora 

Erref: EIB-083/011

Iraupena: 0:03:29. Hasi: 00:18:21. Bukatu: 00:21:50

Multimedia: bideoa online ikusgai 

Gaia(k):

Politika » Gerra zibila (1936-1939) » Gerraren eragina 

Laburpena:

<p>Gerra sasoia bizi izan bazuen ere, gaztetxoa zen. Gogoratzen dituen

apurrak kontatzen ditu. Santa Kurutzen kanoia zegoen, elizatik albora. Gerra

sasoian etxetik ez ziren irteten, tiroak gogoratzen ditu. Gerora, etxetik atera

zituzten eta Iturrao ("Itturrua") baserrira joan ziren. Sei hilabete egin zituzten

"Itturruazpikoan". Felisaren aita, berriz, Azpiri baserrian egon zen ganaduak

bertara eraman zituztelako.</p>

6. Gerra ondoren eskolara berriro 

Erref: EIB-083/014

Iraupena: 0:01:05. Hasi: 00:23:40. Bukatu: 00:24:45

Multimedia: bideoa online ikusgai 

Gaia(k):

Politika » Gerraostea eta Francoren diktadura » Gerratik itzulera 

Herria, azpiegitura » Herri-antolaketa » Auzoak 

Ohiturak eta bizimodua » Hezkuntza » Eskola 

Laburpena:

<p>Gerra ostean, etxera bueltatu zirenean, eskolan hasi ziren berriro. Tarte

batean Santa Kurutzko elizan eman zituzten eskolak. Maistrak non bizi ziren

kontatzen du.</p>

Urzuriaga Ugarteburu, Felisa | ahotsak.eus Orr. 
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Ahotsak.eus-eko edukiarekin sortutako dokumentu automatikoa. 
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