
Carmen: Ni naiz Maria Carmen Narváez Eltzaburukoa ta… giñelaik pues 

eskolara  yoaten giñelaik asten giñelaik eskolan pues errien bageñuen 

eskola ezta orai bezala  yoaten giñela zentrotara   errien bagiñuen eskola  

eta yoaten ginen denak eskolara eta gero eskolatik atratzen giñenaik pues 

eitten giñuen  laboreak eta gauzek laguntzen giñun  gure aitatxoi que si 

igual ardiek artzen eta bagiñuen beiek eta …kasi yoaten giñen pues beiek 

azittera eta  olako lanak eta bazkarie patzeko amatxokin te laguntzen 

itxean. Eta giñen zortzi senide bagiñen zazpi, sei neska eta iru mutiko eta 

laguntzen giñun  pues denak batzuk beiekin ta bertze batzuk pues itten 

zittuten lanak pues oianian gauzek itten bertze gauzek itten zirena gizonak 

que si …biltzen  arbolak eta leñak eta itten zittuten denbora aietan pues 

itten zuten iketza  montona iketza  eta an itten zuten pues nere aitatxok ta 

nere anaiek itten zuten txondorrak iketza atratzeko eta ola itten giñuen bizie 

eta an  bertze gauze bat pues… txikittuak giñelaik pues joaten giñen errire 

ta jostatzen ginen pues kuerdan eta kartan eta gero  baziren iyotiak, itten 

ziren iyotiak… neguen ta gero udan fiesta ta an ibiltzen giñen dantzara al 

giñuen bezala eta ola pasten giñuen gure bida. 

Eta orai pues batzuk arata bertze batzuk beste aldera pues ezkondu gara 

denak, ni battut 71 años, eta besteak ere eldu dire atzetik osea que gure 

bizie ola izandu de beti. 

 

Inkestaria: eta eskolara, zenbat urtekin asi ziñen eskolan? 

Eskolan pues 6 urtetan zergatik leenago ez zen guarderiak eta olako gauzek 

sei urtetan eta yoaten giñen eskolara ameiru urte edo amazapi urtetara ez 

zen ailegatzen inor ere eskolara joateko, leenago ez  zen 

parbuloik eta ja ere pues…  

 

Inkestaria: maistra zen euskalduna?  

                  nongoa zen maistra? 

Pues Elizondokoa Maestro zaion Fermin Fernandez  

 

Inkestaria: ta bera zen euskalduna? 

Bai, bai euskalduna, gero yoan zen Donostire ta egon zen Donostien ta an il 

zen Donostien ta ola… 

 

Inkestaria: Ze lan mota egiten zen garai hoietan zure herrien? yoaten ziren  

                  mendira lanera? 

Bai denak mendire. 

 

Inkestaria: Yoaten ziren mendire lanera? 

Mendire, ez ziren fabrikaik… 

Denak mendire itten zuten egurre saltzeko egurre   mozten zuten arbolak ta 

saltzen zuten egurre… eta gero pues uden pues itten zirelaik belarrak  eta 



itten ziren patatak… ordue itten ziren patatak itxetako beño ez kasi egitten 

patatak . 

 

Inkestaria: itteko baratzean?  

Itteko baratzean letxuak eta gauza oiek denetaik… 

errien bazen labaderua beño aundiz jendea yoaten zen errekara garbitzera, 

zergatik ez zen labaderoa bakarrik , ez zen labadorik ez zen gauza oietaik 

ez zen  ja ere. 

Garbitzen zuten arropa pues aal duten bezala… aundiz itten zutena asta 

jabona itxan egin duten. 

 

 

Inkestaria: Nola egiten zuten jabona? 

                  Nola itten zuten?  

Erosten zuten sosa eta azeite ondarrak eta mantekak eta gauza oiekin itten 

zuten jabona,  etxe guzietan, te gero itten zuten masa bat eta gero itten 

zuten moztu kanabitekin te trozoak   ta orrekin  itten zen garbittu, leenago 

ez zen ez polvos de una cosa y ez zen  ja ere, solo jabona  eta lejia ere 

zergatik  garbitzeko  arropa itten zen, patzen zen kubotan arropa eta gero 

betetzen zen ure beroakin itten zen lixue ta gero urriñe itten zuen  arrun 

goxoa lixuen urriñe… 

Gero itten zen ure bota ta orrela itten zen arropa gero aklaratu labadoran 

edo non zen, lababoan eta ori itten zen sekatu. 

Ta gero plantxatu zergatik  orain ez da gauza aunitz  plantxatzen ez dira 

asko plantxatzen beño leenengotik sabanas de hilo y de lino itten zen  gero 

plantxatu. 

 

Inkestaria:Ta hori erosi egin zenuten? Edo zuek prestatu arie ta? 

ori itten zen itxetan nere itxian bazen makina itteko lienzo… bai 

 

Inkestaria: ta oroitzen zara nolako izena zuen horrek, makinak  nola zuen 

izena? 

Ez dakit nola zaion beño …ez naiz oroitzen nola zaion… 

 

Inkestaria: eta zeinek  egitten zuen etxean hori , amak ? 

Gure abuelak eta zen unas puas de hierro y había muchas cosas… eta 

sabana, maindirea  ori,  itten zen grueso ez ? gordos  pero, zen arrun goxoa 

lo eitteko, bai arrun goxoa lo itteko, bai. 

 

Inkestaria: eta gero herriko festak ba ziren? 

erriko festak lau egun ziren,  iru egun te  gero laugarren yaten zen        

oilarra eta musika egunero, eta karnabaletan itten zen arrautzeak eta 

txistorrak bildu ta gero itten zen bazkarie… itten zuten mutillek bazkarie 



orduen ez ziren neskak  mutillekin  ibiltzen, gizonak yaten o mutillak yaten 

ta neskak itxan. 

Inkestaria. Bere zein ongi! 

Txistorrak…klaro 

 

Inkestaria :ta itten zenuten paratu arropa, mozorrotu egitten zenuten? 

Klaro 

Inkestaria: zuk ere bai? A bai 

Inkestaria: Mozorro nork prestatzen zun? itten zen itxan? 

patu edozein gauza gainetik 

 

Inkestaria: gainetik  paratu . 

 

“ Txatxu mukizu erriberako non dago andria goatze azpian galdu orra orra 

emen baño obia” 

Inkestaria: hori egiten zenuten? 

Klaro, kanta ori gero dantzara 

Inkestaria: noiz joan behar ziñeten etxera? Ze ordutan ? 

Bedratzitan itxera,…bai bai … bestela aitatxo… 

 

 

 

Inkestaria: Mentxu Guerendiain Narváez 

                  ( Freskatze ikastaroa ) 


