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LEKUA: Eraso (Imotz bailara) 
 
HIZTUNA: Martin Latasa Iturralde, 62 urte  
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GRABAKETA/TRANSKRIPZIOA: Belen Marko eta Esther Aldabe 
 
 
- Zu, betidanik euskaraz aritu zara? 
 
- Ni sei urte bittarte beti erderaz. Zeatik aitak eta amak been artien eitten zuten 
euskaraz, eta gui etziuten be(h)in ere eakutsi euskeraz, zeatik ordun zen 
frankismoa oso goorra, eskola joaten giñelarik eta ez bagiñakin  eitten erderaz, 
paliza kristonak eman ziuten. 
 
Eta ni joan nintzen morroi sei urtetan abuelon itxera Goldarazaa, eta (h)an nere 
amanaren itxera, abuelok, aitonak ez paitzekiten erderaz, (h)an ikasi be(h)ar 
nunen, be(h)arrezkoa, zeatik esaten zien gauza guztiak euskeraz eta nik ez 
nuen lenbizian  ja entenditzen, beño belaxe ikasten da adiñ (h)ortan, belaxe 
ikasten da be(h)arrakin. 
Eta (h)an eondu nintzen bederatzi urte bittarte, nere abuelo bizi izandu …, nere 
aitonakin eta nere amonakin. 
 
Eta gero beste urte bat pastu nun, nere aman izebakin (h)errin berean, 
Goldarazen, morroi. (H)an oso gaizki eondu nintzen zeatik etziaten kalparrik 
moztea ere uzten,  bialtzen ninduten eskolara euria eta elurra eitten zutelaik. … 
ailegatu zen San Martin, nere aitaren eguna eta nere santua, eta esan ziaten: 
“tokatzen bazen igandeakin, joanen nintzela etxera, bestela ez” …ni, 
Goldaraztik Erasora dago pauso bat, (h)iru kilometro, eta ni lasterka joaten 
nintzen, eta suerte izandu nun tokatu zitzaian igandeakin eta yoan nintzen ta 
gero (h)ortik aurrera egon nintzen, (h)amaika urtetan joan nintzen Itsasora, 
Basaburua Mayor, morroi. 
 
(H)an, lanera eta dirua iraztera, zergatik gu giñen bederatzi anai ta oso 
arriskatu pasten giñun, osea, nire aita zen obrero, konstrukzioko obreroa, ta 
irazten zun oso gutxi, ta nik irazten nun, ordun, 400 pezta (h)ilateko, ta zen 
launtza bat ikaragarria nere aita ta nere amarentzat, nere anaientzat, zeatik  
asko lagun  ziren 
 
 
 



 
 
eta eondu nintzen (h)amasei urte bittarte, morroi, etxe (h)ortan. Oso lagunak 
dittut ze (h)or tratatu ziaten itxekoa banitze bezalaxe, lan asko egin be(h)ar 
giñun, baño bueno, itxeko semea bezalaxe. 
 
Eta gero (h)ortik, nire bizitza izanda oso, oso…., joan nintzen Logroñora, 
Ejertzito del Aire, Recajora, nintzen soldaduzka eta birnarrien (bitartean) ofizioat 
ikastera eta (h)an ematen ziuten gui oso janari gutxia, eta nik apetittu 
jesukristona bainuen, bintzet galdu nittun (h)amar kilo, eta (h)amar kilo galdu 
ondoan, geldittu nintzen anemia (h)andiakin eta etorri nintzen berriz Iruñera, ta 
berriz ta ondoren joan nintzen Itsasora morroi. 
 
(H)an eondu nintzen beste bi urtez itxe batean, eta (h)andik deittu zuzten, joan 
be(h)ar nun Frantzira o(h)ianera, arbolak botzera ta joaten ziren ordun 
emigrante asko Esaten duu etortzen dela emigrante asko eta ordun ere joaten 
ginen. Frantzira  joan bi(h)errien, deitu ziten berriz Itsasora beste itxe batera 
morroi joateko eta urte (h)aitan paatzen zuten, pues 20.000 pezta, 22.000 pezta 
urteko, eta etxe (h)ortan ematen zizkiten 10.000 duro (50.000 pezta) Esan nun 
nei baitten 50.000 peztakin soldata ona zela, eta geldittu nintzen, eta geo ordu 
ezkeroztik, beste bi urte pasa nittun Itsason, etxe (h)ontan, batin 10.000 duro, 
hurrengo, bigarren urtin 12.000 duro  pagatu zizkiten. 
 
Gero joan nintzen Potasas de Navarra, lanera, soldaduzka egiteko urte bat falta 
nun. Pastu nezakeen soldaduzka Potasan lana eginez, baina ez nuen na(h)i 
zeatik egon behar nuen lau urtez eta nere aurrean hil baitziren lau laun 
aplastatuta barnen ai giñenen lanien. 
 
 
 
 
 


