
Herria: Berroeta 
Izenak: Joaquín Barreneche (48 urte) eta Esteban Irigoyen (84 urte) 
 
 
4. entzuketa 
 
Belai basterran, bazoazileik bidean losa baidire  (h)emen azpiko aldean nik pentsatu 
nuen, ez al tuzte arbol (h)oiek botako.  Badire arbola majoak, nire baitan (h)oiek utzi eta 
garbituz ze gauze majoa izain da. 
-(H)aritzek ez tuzte aise botako, orain beitiago erreka zulo hartan badire sagarrak arront 
galduek.  
Bai badire arbolak sasi ondatuak, ta hoiek dausteko ez dia, aldaikelai egin biarko du, 
motosierrakin, istentian garbitzen ttuzu denak. 
-(h)oi garbitikote seguraski zokure, eta arbol (h)andi (h)oiek ez tuzte botako.  
Ez pena izen zen. 
 
Nik baiditut retratoak, bie(h)un albun baitut etxean, lengoaldien itxera emanak, nik 
atraietako retratuak eta albun bakotxean baituzte igual (h)iruetan (h)ogei retrato ttikitik 
(h)asita. Badut retrato bat Don Ricardo apezak, (h)arek atraia niri, (h)iru urte nituelarik 
ta oroitzen naiz edarki, amak Mari Carmen hartue sortu berrie, ta ni, badauket etxean 
(h)iru urtekin. Ta urte (h)artan egin giñon trigun1 txar bat badugu itxe antziñeko aldian, 
bai, ta han patzen du nork in zuen: Mekatxi la ronda  badakit aitu zela, badakit 
tenedoriakin patu zuen mil novecientos  veintisiete, nik (h)iru urte nituen, (h)iru urtekin 
gauzek oroitzen naiz edarki. 
 
Ta Don Ricardo ez baitzen geldik egoten ez, ez ta Frantzitik (gauzak nola atzentzen 
zien) karri omen zuen.  Ta zen katxarroat burue tapatue tela (h)andi batekin eta su maten 
zun erretratoa ateratzeko eta, kea buuu… goiti buru goiti eta noa atra zen eta izitu giñen. 
 
Eta gero (h)oi zen erletan aunitz zakiena eta ni egon naiz apez Nabaskuesen, ta (h)an 
(h)il zen apez bat, Don Leon Lacasia horre e(h)un urtetara (h)urbildue , ta erletan 
Navarran zen (h)oberena, ta liburu bat eskribitu, berak diktatu ta bertze apez batek in 
tzion. Ta ni izan nintzen albazea bere testamentuan eta guzek eta (h)ola.  (H)arek 
bazuen radio bat, klaro, bazituen lau iloba apezak, ta enintzen atrebitu erratera, erran 
banion (h)itz erdi bet neretako emain ziaten. Don Ricardo  karrie bi astotan, zen hoi 
dena adiñekoa, eta (h)an (h)alako orratz bat (h)aundie , bai ta (h)andik tubo bat altaboza 
bezala, eta , denboraz aitzen omen zen , bai , (h)ari erregalatu zion. 
(H)orrek erlian kajoiak man zion Don Ricardoi eta (h)orrek erregalu man zion Don 
Ricardo radioa. Eta (h)an zauken sabaian, ta apez (h)orrek neskato bat  bazuen xar bat 
lenago (h)il zen , y él no tenia más ilusión que darle a usted. Como el cura que le regaló 
es de su pueblo pues para usted. Baiño nik bainekien bazituela lau iloba apez, eta gero , 
galdin naben, hemen bizi dire Iruñen bide, hoiek dire Nabascuesko semeak zire, eta , si , 
si allá tenían. Jo eso es un tesoro un cacharro de esos , pero como a nosotros no nos 
daba y nuestro tío era así.  
Erran , erran banuen (h)itz erdi bat main zaten bai, zendako dute berek, bueno , segi , 
segi, bueno in bar dugu.  
 

                                                 
1 Tribuna (trigune) ‘eskailera akitzen den tokia’: gure etxeak trigune ederra du in  SALABURU, P. eta 
LAKAR, M.: Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Euskaltzaindia eta Nafarroako Gobernua.  Bilbo, 
2005. 



5. entzuketa 
 
-Umien yostetak denbora (h)artan, nola ziren? 
 
-Bai , yosteta (h)ola modernoik etzen deus, eta nik beñipeiñ , mutikoetan badakizu 
mutikoak pilotan ttar-ttarretik , pilotak iten gintuen. Ez baigiñun erosteko, eta galtzerdi 
za(h)arrak botatzen zielarik, (h)ariarekin iten gintuen. Lizurietako Manuelak iten zazkun 
pilotak izugarrizko onak. Barnian sartzen zion kortxoa edo eztakit zer, eta manten 
zazkun , eta lau sos kobratzen zituen. Eta  pilota, gero  (h)oixe mutikoen gauzek: 
xori kafien bile , arrike , gero laisterka mendira goan ta torri, ez giñen geldik egoten. 
Bakarrik yoste ta yosteta erteko moduen, pilota . 
 
-Pilota, erremontik etzen? Ez guantia Berrotan izan zen famatue, Berrotako plaza omen 
zen guantelariendako tokik (h)oberenetarik. (H)oietan famatue zen Tolantx  zarra, Don 
Miguel apeza, Etxeberriko semea, Iturralde zarra , (h)oiek erten zuten famatuenetaik. 
 
-Eta neskak, aritzen ziren? 
 
- Neskak ez, ez (h)oiek gaixoak andrjak  kalian eta gero ere (h)aundituta aritzen ziren. 
Gañerakorik ez zuten , igandetan  arratsaldetan Cruceroraino pasaietan ta norbait 
pasatzen bazen , (h)oi, (h)oi kotxe majoa eta etzen bertzerik entzuten.Eztakit bertze. 
 
 


