Argitaratzailea: Laudioko Udala
Errealizazioa: Kamaraka-Edukiak, Emakume eta Berdintasun Zerbitzuak eskatuta.
Diseinua eta maketazioa: Binari Comunicación
Urtea: 2020
Lege Gordailua: LG G 00426-2021

>> Alkatearen ohartxo bat baino ez
Laudio giza-balioetan aberatsa da, baita balio naturaletan ere,
eta hori bada sortutako ondare soziokulturalari esker sortu diren
esperientzia eta beharren bidez hainbat une gainditzeko. Konplikatuak horietako asko.
Horregatik, Marisa Gómez, Luisa Santamaría, Mari Carmen
Remón, Inma Landeta, Rafaela Garrido, Pili Isusi, Juani Ainz
edo Mari Paz Gerrikaetxebarria bezalako emakume borrokalari eta erreferenteei arreta berezia eskaini eta publikoki eskerrak eman nahi dizkiet. Horiek guztiak gure herriko bizilagunak
dira, duela urte askotatik, eta ‘Laudioko emakumeen memoriak’
liburuan parte hartu dute. Dokumentu hori maitasunez gordeko da etorkizunerako, eta, horrela, beraien bizi-esperientziak
babestuko dira. Bizipen pertsonal, familiar eta profesionalen
zatiak eta adibideak dira, lehen pertsonan kontatuak, eta askotan entzun ditut, emozio handiz, Laudioko amatxu eta amama
askoren ahotan.
Beti esan izan dut, eta harro berresten dut, gaur egun ezagutzen dugun Laudiok bilakaera positiboa izan duela azken
urteotan, eta gure auzokide guzti-guztiek, modu batean edo

bestean, bizitzan zehar erein eta landatu dituzten laudioar zigiludun haziei esker izan da posible.
Liburu honetako emakume protagonistek, gehien-gehienek bezala, ez dute lan erraza izan, iraganeko garaiak ez zirelako
errazak izan, eta emakumeen eta gizonen arteko benetako eskubide- eta aukera-berdintasuna ez zelako existitzen. Hala ere,
nahiz eta oraindik bide luzea egin behar den, desberdintasun
horiek murrizten joan dira, eta dauden arrailak murrizten.
Gure auzokide guztiei gomendatu nahi diet liburu baliotsu hau
arretaz irakurtzeko, izan ere, hori egiten badute, bide horren
zati handi bat ezagutuko dutelako, eta ahalegin, adore, elkartasun eta maitasun handiz egin delako. Horiek guztiak,
zorionez, Laudioar gizartean sustraitu diren balioak dira, eta,
esan bezala, gure herrian milaka ordezkatzen dituzten zortzi
emakume horiei esker da.
Eskerrik asko!
Ander Añibarro Maestre, Laudioko alkate-presidentea

>> Aurkezpena
Emakume eta Berdintasun Zerbitzuan aspaldi ikusi genuen gure
udalerriko emakumeek izan duten benetako rola ikusarazteko
eta aitortzeko beharra, izan ere, hori askotan isilarazi, ezikusia
egin edota alde batera utzi egin baita. Emakumeen historiak
posible egin du Laudiok eboluzionatu eta hobetu izana, gaur
egunera iritsi arte.
Lehenik eta behin, eta modu pertsonalean, nire eskerrik zintzoenak eman nahi dizkiet elkarrizketak egiteko lan egin duten
emakume guztiei, gure herriaren oroimenaren konstantzia txiki
baina oso baliotsua uztea ahalbidetu baitute.
Guraso eta aitona-amona migratzaileen alaba naiz. Bizimodu
hobe baten bila duela urte asko etorri zirenak Laudiora. Horregatik, Laudion bizi diren eta ikasi, lan egin, ondo pasatu, ezkondu, haurrak izan eta hainbeste borrokatu duten emakumeen
benetako istorio hauek irakurtzeko aukera izan dudanean, oso
une bereziak gogorarazi dizkidate. Amamari eta amari askotan entzun dizkiedan kontakizunak dira, eta beste emakume
batzuen eskutik eta ahotsetik irakurtzean hunkitu egin naute.

Liburu honek ez du kontakizun heroikorik jasotzen, baina bai
benetako heroien istorioak. Egunerokotasunean borrokatu diren
eta borroka egiten jarraitzen duten emakumeak. Duela urte batzuetako Laudiora garamatzaten narrazioak, gerraosteak sortutako ezbeharrak gorabehera, aurrera egiten hasia zen herri
batekin. Ezerezetik familia bat sortu, beren burua sortu eta,
batez ere, gu guztiok gaur egun garenok izatea ahalbidetu
duten emakumeek. Ilusioak eta proiektuak kontatzen dituzten istorioak, baina baita une zailak eta sufrimendukoak ere, sortzen
ari ziren garai berrietara egokitu behar izan zutenak, dena
emakumeen ikuspegitik.
Espero dut istorio horiek irakurtzen dituzuenean gozatuko dituzuela eta hunkituko zaretela, niri gertatu zaidan bezala; izan
ere, Laudiotik ekarri dugun memoriaren zati txiki honek nondik
gatozen eta lortutako guztia nola lortu den gogoratzeko balio
dezan nahi dugu, eta, horrela, nora joan nahi dugun pentsatu
eta hausnartu ahal izango dugu.
Loli Muriel, Emakume eta Berdintasun zinegotzia
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>> Hitzaurrea
Laudio Udaleko Berdintasun Zerbitzuari lan hau egiteko propo-

da. Hirurogei minutu pasatxoko grabazioak ez du haien bizi-

samena aurkeztu nionean —emakumeak protagonista dituen

pen eta esperientzien aberastasun guztia biltzen uzten, baina,

tokiko memoriarako proiektu bat—, ilusio berezia nuen, eta

gutxienez, dokumentalean eta liburu honetan ondo islatzen ja-

ahalegin guztiak egin nituen proiektua ondo atera zedin, bes-

kin izana espero dudan hurbilketa bat dira. Ziurrenik, garai

teak beste, emakumea naizelako eta, gainera, laudioarra. Bai-

bat berreraikitzeko, gaurkotasunetik oso urrun ez izan arren,

na, era berean, nire uste sendoa delako herri baten memoria

elkarrizketa ordu gehiago beharko ziren, baina proiektu honek

zehatza eta benetakoa eraikitzeko ezinbestekoa dela geure
begiradarekin kontatzea, emakumeon begiradarekin. Kontakizun bakoitzean beren bizipen pertsonalei buruz ematen dituzten xehetasun txiki horiek kokatu eta lekualdatu egiten gaituzte
etxe, espazio eta txoko horietara, askotan desagertuak dauden
etxe eta txokoetara; denborarekin hainbeste aldatu diren jai
eta ohituretara; une gogor, zoriontsu, zalantzati haietara; baita
ezkongaien eta semealaben lehen musu haietara ere.

pintzelkada maitagarria izan nahi du, oroimenaren balioan
murgiltzeko gonbita. Horixe izan da eragin duen interesa. Eta
interes hori zintzoki partekatu nahi dut orrialde hauen lekukotasun-balioarekiko lotura sentitzen duten pertsona guztiekin; gertu
dituzten adineko pertsonekin memoria berreraikitzeko ariketa
propioa egitera animatzen ditut. Gure zaharrak benetako ‘urre
meategi’ bat dira, eta uste dut ustiatu egin behar dela, haiekin
batzen gaituen maitasunetik, ezin baitugu onartu ahanzturaren

Zoritxarrez, haien bizitzak izan direnera baino ezin izan dut

ibaian betiko galtzea izan zirenak, sentitu, egin eta bizi izan

hurbildu, hatz puntekin ukitzera baino ez. Baina bizi-bizia izan

zituztenak, haien itxaropenak, ilusioak, haien sufrimenduak.
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Egia esan, ahanzturaren aurkako borroka bat da proiektu hau,
batez ere garai horietan gizartearen alde ahaztuena osatzen
zutenen aldetik egindakoa: emakumeak.
1933 eta 1942 artean jaiotako zortzi emakume elkarrizketatu
ditugu, laudioarrak gehienak. Profilak hautatzeko prozesuan,
hainbat emakumeri galdetu diegu, eta eskerrak eman nahi
dizkiegu. Denetariko emakumeak bilatzen genituen, jatorri eta
esperientzia desberdinetakoak, denen artean, puzzle batean
bezala, ikusi nahi dugun Laudioren sepia-argazkia osatzen laguntzeko. Denak bizi izan dira gure herrian, haien bizitzaren
zatirik handienean, behintzat, eta, jakina, batzuen zein besteen artean alde handiak egon arren, erreferentzia amankomun ugari eta antzeko bizipen asko daude.
Ia guztiek bizi izandako gauza bat da baliabide-eskasia, batez ere, haurtzaroan, gerraostearen ondorio. Beste bizipen
amankomun bat da zonaldearen garapen industriala, hain
zuzen ere, emakume haiek guztiek bertatik bertara ikusi baitzuten. Halaber, erlijioaren presentzia beren bizitzetan, gizarte-jo-
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kabide ororen gidari eta berezko esparru gisa, edo gizonen
nagusitasuna bizitzaren alderdi guztietan, ezaugarri kultural
gailen gisa, zalantzarik gabeko gizarte-arau gisa ezarrita; eta
orain, aringarririk gabe, jarrera eta jokabide matxistatzat joko
genuke hori guztia. Azkenik, jasotako testigantzei malenkonia
darie Laudio harekiko; izan ere, hurkoengandik, bizilagunengandik hurbil bizi ginen, etxearekiko arrotzak izatetik ia familia-nukleoaren beraren parte izatera pasatzen ziren maiz orduko
bizimodu hartan.
Gerra Zibilaren ondorengo urteetako eskasia hartan, gazte batzuk Atlantikoaren beste aldera joan ziren lan bila, Mari
Paz Gerrikaetxebarriaren bi anaia zaharrenak kasu; amak min
handia hartu zuen Venezuelara emigratu zutenen, eta ez ziren
inoiz itzuli. Baina, urte haietan ere, udako herria izatetik industriagune garrantzitsua izatera pasa zen Laudio, eta eskulanaren
beharrak Espainiako hainbat tokitako jende asko erakarri zuen.
Luisa Santamariak deskribatzen duenez, “mendietan sakabanatutako etxetxo eta baserrien herria” izatetik, presio demografiko handiko herri izatera igaro zen, eta etxebizitza berriak
eraikita erantzun behar izan zitzaion presio hari, martxa behartuan, ia. Enpresek beraiek etxe taldeak sortu zituzten beren
langileentzat: Arrañoko etxeak (Villosa, 1952-40 eta Aceros,
1958-48), Sagastiko etxeak (Villosa, 1953-80), Jesus Guridi
taldea (Villosa, 1963-80), Galmakako etxeak (JEZ, 1948-20).
Udalak berak ere ‘etxe orratza’ (1959-40) bezalako etxebizitzak eman zituen. Pilar Isusik gogora ekarri duenez, Laudio-

ra oporretan etorri zirenetako batean, ikusi zuten etxe zahar
batzuk eraitsiak zeudela eta, horien ordez, hainbat pisutako
beste batzuk eraiki zituztela. Kontuan izan behar da Laudio
1950ean 3.894 biztanle izatetik 1960an 7.239 izatera eta
1970ean 15.587 izatera pasa zela. Bi hamarkadatan biztanleria bikoiztu egin zuen! Jende-olde hura benetan garrantzitsua
izan zen: leku guztietatik iristen ziren, hurbileko herrietatik zein
urrunekoetatik, eta guztiek helburu bat zuten buruan: lan egitea
eta nahi gabe uzten zuten lekuan ez zuten etorkizun bat irabaztea. Rafaela Garridok dioen bezala: “Han ez genuen ezer eta
hemen ere ez. Kontua da hemen lana genuela “. Eklosio demografiko horrek herriaren hirigintzaren erabateko eraldaketa
ekarri zuen, baita haren osaera soziologikoarena ere. Harrera
ona izan zuten? Galde liteke. Ziur asko, bai, gehienek. Baina
ezin da ukatu kasu batzuetan ez zela hala izan. “Maketo!”
“Korear!” Haiek hartzeko modu iraingarri horietako batzuk, zoritxarrez, gertatu, gertatu egin ziren.
Aberria eta erlijioa Estatuak elkartutako kontzeptuak ziren, eta pertsona guztien bizitza publikoa eta pribatua antolatzen zuten nolabait, haurtzarotik hasita. Mari Carmen Remónek
gogoan du Aretako eskolan, bera bertan zela, “Cara al sol”
abesten ikasi zuela eta astean behin “falange” klasea zutela.
“Espainia ez da lurralde bat, ezta gizon eta emakumeen agregatu bat ere. Espainia, batez ere, helmugako batasuna da;
errealitate historikoa; erakunde bat, berez egiazkoa, misio unibertsalak betetzen jakin zuena – Eta oraindik ere bete beharko

Zugandik hurbil bizi
zena, zure auzoko em
akumea edo
gizona, etxearekiko
pertsona arrotza iza
tetik urrun,
familiaren beraren
parte zen ia.
duena – “, esan digu elkarrizketan. Eta Mari Paz Gerrikaetxebarriak kontatzen digu larunbatetan irakasleak beti galdetzen
zuela: “Bihar, zer da?” “Bihar igandea da. Meza entzun behar
da bekatu hilkorraren pean, eta errosario santua bekatu benialaren pean “.
Familia-plangintza delakoa ez zen existitzen. “Jainkoak
agintzen zituen seme-alabak” edukitzen ziren. Emakume batzuek pozez besarkatu zuten amatasuna, eta argi eta garbi
identifikatu zuten gauza guztiz positibo gisa, Marisa Gómezek
bezala: “Eta, gero, seme-alabak etorri ziren, eta, tira, niretzat
zoragarria izan zen hura. Maitasuna. Ez nuen pentsatu asko
edo gutxi izan nahi nituen. Etorri eta etorri egin ziren”. Beste
emakume batzuek, ordea, jaiotza-tasa pixka bat kontrolatzea
nahiko zuketen, Juani Ainzek kasu, hamabost hilean behin
seme bat zuela ikusita, medikuarengana joan baitzen laguntza
bila: “Ni ez naiz hemendik joango irtenbiderik eman gabe.
Edo nahi duzun beste pastilla “. Ez zituen lortu eta, gainera, “Aitortu egin behar zenuen, eta seme-alabarik ez izateko
zerbait egiteko asmoa zenuela esaten bazenuen, apaizak ez
zizun absoluzioa ematen”. Rafaela Garridok gogoratzen due-
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zuen genero-indarkeriako gertaera baten berri eman izana.
Duela urte asko gertatu zen, baina bere bizitzaren kontakizunean ez sartzeko eskatu zidan. Antza denez, mutil batek lagundu zion etxera, eta igogailuan sartu zenean, gizona oldartu
egin zitzaion, abusuak egiteko asmoz. Galtzak hautsi zizkion,

nez, lehen alaba bataiatzera joan zenean, Feliciano Chasco
apaizak kontuak atera zituen ezkondu zirenetik aurrera zenbatuta, haurra noiz sortu zen baieztatzeko, ezkondu aurretik edo
ondoren...

baina kontatu zigunez, “Orduan indar handia nuen eta hortzak

Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz zuzenean galdetzen zaienean, arrunta izaten da zailtasunak izatea beren bizitzan nagusi izan den eredua zalantzan jartzea.
Hala ere, euren kontakizunak pintzelkadaz eta bizipenez beteta daude, eta hor desberdintasun hori islatzen dute, garai hartan eztabaidaezinak ziren kanon batzuekiko menpekotasuna.
Bai, urte haietan kultura patriarkala ez zen zalantzan jartzen.
Gizon eta emakume guztiek onartzen zuten harremanak izateko eta sozialki antolatzeko modu “natural” gisa, azken batean,
bizitzeko modu gisa.

lotsatuta daude biktima izateagatik. Beste ezein delitutan ez da

Matxismoaren adierazpenik gaitzesgarrienetako bat, emakumeen aurkako indarkeria, gizarte guztiek antzina-antzinatik
soinean daramaten zoritxarra da. Urte haietan ere bazegoen,
eta, beharbada, ezkutuago zegoen, baita barkatua ere. Horren erakusgarri da, hain zuzen ere, egindako zortzi elkarrizketetako batean, emakumeetako batek oso gaztea zela jasan
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oso ondo”, eta, azkenean, mutilak ezin izan zuen asmoa bete
eta korrika alde gin zuen. Bitxia bada ere, indarkeria matxistaren biktima asko oraindik errudun sentitzen dira, eta ia guztiak
horrelakorik gertatzen.
Marisa, Juani, Rafaela, Luisa, Mari Paz, Inmaculada, Pili eta
Mari Carmen hemen bertan, Laudion, inor atzean utzi gabe
eta izugarrizko adorez aurrera ateratzeko borrokatu ziren milaka emakumeen erakusgarri txiki bat dira, eta euren onena
eman zuten, gero iritsi ginenok baldintza askoz hobeagoetan
bizi gintezen, autonomoak izan gintezen, gure gizartearen
aniztasuna onar genezan, berdintasun- eta justizia-diskurtsoak
geure gain har genitzan… eta haien gizatasun xume baina
mugagabearen apurtxo bat ere jaso genezan. Emakumeei,
benetako protagonistei, maitekiro eskaini behar zaie lan hau,
haiek ere eta, batez ere, arnasten dugun gizarte laudioar berri
hau sortzen lagundu baitzuten. Horiei guztiei, gure esker onik
amultsuena.
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Mari Carmen Remón A juria

| LAUDIO, 1942

>> Noeren Arkatik
Gure aita mutilaturik itzuli zen gerratik, Arabako mendietatik Laudiora, eta
lana aurkitu zuen Villosan. Beste askok bezala, España tabernan hartu
zuen ostatu, etxebizitza bat lortu zuen arte. Oso gustuko zuen “Noeren
Arka” izeneko etxea, Angel Larrearena, eta asko tematu zen horrekin, azkenean, lortu egin zuen arte. Orduan bakarrik ekarri zuen herritik neska-laguna, ezkontzeko.
Etxe hartan jaio nintzen ni. Etxe berezia zen, benetan berezia. Sei familia bizi ginen han, eta atea ez zen sekula giltzaz ixten. Etxeak ganbara
eta sotoa zituen, eta atzeko aldean lorategi bat, fruta-arbolekin, ibairaino
iristen zen baratze bat, eta, zati batean, bizilagun bakoitzak etxola bat
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zuen norbere oiloentzat, untxientzat, baita txerri bat edukitzeko ere. Etxeak
ematen zigunarekin, Villosak Altzarraten eman zigun baratzearekin eta herriko aitita-amamek ekartzen zigutenarekin, geure burua hornitzea lortzen
genuen ia. Zorionez, ez dugu sekula jatekoa faltan izan.
Haurtzaroan, eta geroago ere, noski, oso garrantzitsua zen erlijioa. Familian oso erlijiosoak ginen; izan ere, senide batzuk apaizak eta mojak ziren,
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beraz, guztiz normala iruditzen zitzaidan. Egin beharrekoa zela iruditzen
zitzaidan, eta esaten zizkiguten gauza horietan guztietan sinesten nuen.
Egia esan, ez dut uste inork zalantzan jartzen zuenik irakatsi zigutena.
Gogoan dut mojen eskolan ikasi nuela lehen jaunartzea egin arte. Gero,
Aretako eskolara joaten hasi nintzen. Uste dut izango zela Noeren kutxako gure bizilagunetako bat Manolita García andrea zelako, Aretako
maistra. Oso gela handia zen eta hirurogei ikasle ginen, denak neskak,
eta gogoan dut gelan jartzen gintuztenean, lanak egiteko orduan elkarri
laguntzen geniola. Gero, arratsaldeetan, josten ibiltzen ginen. Gogoan
dut, baita ere, astean behin ‘falange’ klasea izaten genuela eta dena
buruz ikasten genuela galdera-erantzunen bidez. Honelako gauzak ikasten
genituen:
— Zer da Espainia?
— Espainia berezko helburuak dituen erakunde historikoa da.
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Eskoletan “Cara al sol” ere irakasten ziguten eta abestu ere egiten genuen.
Larunbat arratsaldeetan marrazkigintza genuen, eta niri ez zitzaidan batere gustatzen. Nik matematika eta antzeko irakasgaiekin gozatzen nuen,
baina marrazkigintzarekin... ezertxo ere ez. Behin, anaiak, fraideenera
zihoala, buruketa bat egiten laguntzeko eskatu zidan. Nik buruketa ebatzi
eta nola egin nuen azaldu nion. Fraideek ondo egin zuela ikusi zutenean,
baina ikasarazi ziotenaz bestelako modu batean, irakasleak galdetu zion:
— Eta hau nork irakatsi dizu?
— Arrebak.
— Zure arrebak? Bada, hori baldin badaki, ziur nago gutxiago dakiela
beste gauza batzuez.
Ni ez kontsideratzeko saiakera bat izan zen, pixka bat ‘muturtuta’, haserre

Eskolan Cara al sol ereserkia
erakusten
ziguten eta hori abestu egiten
genuen.

banengo bezala. Ez dakit, agian irakasle hark beste zerbait espero zuen
neskato batengandik...
Udan Apilaizeko amamaren etxera joaten ginen. Familia osoa elkartzen
ginen han eta 23 pertsona ere egoten ginen. Neska-mutikook eskaileretan
bazkaltzen genuen. Plater bat ematen ziguten eta ohikoa zen astegunetan
indabak jatea eta garbantzuak igandeetan. Horixe zegoen orduan. Gero
fruta-arbolen baratzera joaten ginen postrearen bila. Oso ondo pasatzen
genuen.
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>> Gizarte zerbitzua, Arlasa… baita dantza ere

Eskolan bukatu nuenean, batxilergoa egitea gustatuko zitzaidan, baina
Laudion La Salleko fraideek bakarrik ematen zuten, hau da; mutilek bakarrik ikas zezaketen. Esango nuke nire garaiko emakume bakar batek ere
ez zuen batxilergoa egin. Orduko neska batentzat, funtsean, bi aukera
zeuden: etxe batera zerbitzatzera joatea edo lantegi batera joatea lanera,
lantegian bertan, edo bulegoan. Hori dela eta, mojengana itzuli nintzen,
eskolan Gasteizko moja gazte batek, Sor Conce izenekoak, oso ondo
prestatzen baikintuen neskok bulego-lanetan aritzeko. Hori bai, lan munduan sartu aurretik, mutilek armadan ‘soldaduska’ zuten bezala, neskok
‘gizarte zerbitzua’ deitzen zutena egin behar genuen. Gogoratzen dut azterketa bat egin behar zela gainditzeko, eta saski bat aurkeztu... nonbait
erosiko nuen, ez baitut gogoratzen nik egin izana.
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1959. urtearen hasieran, Sor Concerekin ikasi beharrekoak ikasiak nituen,
eta José Ortegak esan zidan Arlasan azterketak egiten ari zirela bulegoan
lanean hasteko. Joan nintzen, bada, azterketa egin nuen eta aukeratu nindutenez, berehala hasi nintzen beharrean. Urte hartan, bulegoan Mari
Carmen Larrea eta biok baino ez geunden, nahiz eta aurrerago beste

neska batzuk ere sartu ziren. Tailerrean emakume gazte batzuek ere lan
egiten zuten, baina horietako askok, ezkontzen zirenean, lana uzten zuten.
Arlasan oso giro ona zegoen jendearen artean. Behin, Eguberrietan, Miren
Ibarra arduratu zen zizka-mizka eta tarta batzuk prestatzeaz; ardo botila
batzuk ere erosi zituzten jaiak ospatzeko. Primeran pasatu genuen eta, or-

Ia ezkontzeko asmoa ote nuen
galdetu zidaten.
Oso gaizki sentitu nintzen n
ire bizitza pribatuan
haien sartu nahi izate hori.

dutik aurrera, urtero ospatzen genituen Gabonak. Han denok ginen lagun,
eta, gaur egun ere, hala da. Izan ere, aurreko batean, Begoña Santa Cruzengana joan nintzen, Arlasako lagun haietako batengana, hain zuzen.
Behin, gehiegi gustatu ez zitzaidan zerbait gertatu zen. Jende gehiago
behar zen bulegoan eta galdetu zidaten ea zer ideia nuen, ezkontzeko asmoa ote nuen ala ez. Oso gaizki sentiarazi ninduen nire bizitza pribatuan
sartzeko nahi horrek. Beraz, hau erantzun nien:
— Gauza pertsonala da hori. Ez dut zertan erantzun.
Nire intimitatea pixka bat inbaditzea zela iruditu zitzaidan, eta ez, hori ez.
Bestalde, bidezkoa da esatea ama gaixotu zenean eta hura zaindu behar
genuenean, ordutegia aldatzeko aukera eman zidatela, eta, gainerako
lankideek bezala, goiz eta arratsaldez lan egin beharrean, goizeko zazpietatik arratsaldeko hiruretara joaten nintzela. Horrela, arratsaldeak libre
nituen ama zaintzeko. Hamabi urtez aritu ginen ama zaintzen — azken
zazpiak egoera begetatiboan igaro zituen —, eta munduko maitasun guztiarekin egin genuen, merezi zuen bezala. Ez zitzaigun ezer axola, alde-
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rantziz. Hil zenean izan zen okerrena: etxe hartan sartzea ere kostatzen
zitzaidan, ordurako ez zegoela jakinda. Hura bai ataka gogorra!
Baina, zalantzarik gabe, nire bizitzan ez da dena lan eta lan ibiltzea.
Orduan ez zegoen sakelako telefonorik, finkorik ere ez, ia, baina lagun
guztiok bagenekien egun horietan, ordu jakin batean, Plazan egongo ginela, Estanis tabernan zehazki; han elkartzen ginen denak, 16 ere izaten
ginen batzuetan. Oso ondo pasatzen genuen koadrilan.
Gero, igandeetan elkarrekin dantzatzen genuen eta, mutilek gurekin dantzatu nahi bazuten, ordaindu egin behar izaten zuten. Gogoan dut Severiano delako bati erosten ziotela tiketa, hark atorran ziztatuak uzten zituela,
eta, aida! Dantzaldia onartu zien neskarekin dantzatzera. Dena oso antolatua zegoen, eta bagenekien jotak 10ak aldera hasten zirela jotzen.
Gero, pasodoble pare bat jartzen zuten, eta amaitzen zirenean, bagenekien jaia amaitu zela. Orduan etxera, eta hurrengo dantzaldira arte!

Mutilek gurekin dantzatu nahi
bazuten, Severiano izeneko bati
erosi behar zioten tiketa.
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>> Nire ihesbiderik handiena: mendia
Betidanik gustatu izan zaizkit umeak, eta mari-umezain samarra izan naiz
beti. Baina bizitza goitik behera irauli zitzaidan, zentzu horretan, osaba tximistak jota hil zitzaigunean. Emaztea hiru seme-alabarekin geratu zen, eta
hondoa jo zuen. Tristura, baliabiderik eza… haren seme zaharrenak bizi
ziren ostatuan lan egiten amaitu zuen. Neskatxak sei hilabete besterik ez

zituenez, etxera etorri zen bizitzera. Behin baino gehiagotan joan nintzen
ostatu hartara, eta han bizi ziren izakiak ikusten nituen. Beti esaten zidaten:
— Eraman nazazu zurekin! Eraman nazazu zurekin!
Horrek guztiak arrasto ezabaezina utzi zidan, beraz, handik gutxira, animatu eta nire izena eman nion Aldundiari, haur bat adoptatzeko prest
zeuden pertsonen zerrendan sar nintzaten. Ez zegoen ezkondua egon
beharrik, ezta ondoan gizonik eduki beharrik ere. Bakarrik ezin hobeto
egin nezakeen. Baina, jakina, ez nuen sekula imajinatu pertsona txiki bat
adoptatu beharrean, hiru hartuko nituela. Erronka handia izan zen: 38
urte nituen orduan, eta bi mutikoren eta neskato baten ardura hartu nuen.
Erraza izan ote den galdetuko balidate, benetan ezingo nuke baietz esan,
baina ez naiz damutzen erabaki hori hartu izanaz. Inondik inora ere.
Seme-alabak hazteari, amaren gaixotasuna eta aitaren zaintza gehitu zitzaizkion, eta ahaztu egin zitzaidan emakumeak adin jakin batetik aurrera
egiten hasten diren azterketa horiek egitea. Kontsulta egun batean, kezkatzekoa zirudien zerbait ikusi zidaten. Biopsia bat egin behar zidatela
esan zidaten, baina ez nengoen konbentzituta, ni sasoiko nengoen eta.
Azkenean, ezagun baten bitartez, Gurutzetara joateko konbentzitu ninduten, ustez biopsia egitera, baina ireki egin ninduten, eta ez zizkidaten
kendu eremu gaixoa eta besoko gongoilak. ZIUn esnatu nintzen. Han esan
zidaten minbizia nuela, kaltetutako eremua kendu zidatela, aurrerantzean
tratamendua izango nuela, eta abar, baina ez nuen sinetsi. Inoiz ez nuen
pentsatu benetan neukanik, matxinatzea bezala izan zen, eta horrek gaixotasuna primeran eramaten lagundu zidan. Egia da kimioterapia eman

Haur bat adoptatzeko prest zeud
en pertsonen
zerrendan apuntatu nintzen
. Ez
egon beharrik, ezta ondoan gi zegoen ezkonduta
zonik
ere. Bakarrik egonda ere hori eduki beharrik
egin ahal nuen.
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zidatenean egun txarrak pasatzen nituela ohean, baina, oro har, ondo
eraman nuen. Gogoan dut, aita ez beldurtzeko eta ez kezkatzeko, gripea
zela esaten niola: horrela lortu nuen hark nire gaixotasunaren berri inoiz ez
izatea. Esaten zidan:
— Baina, zeinen sarri hartzen duzun gripea zuk ezta?
Sarritan, bai; “kimioa” amaitu arte.
Horretatik guztitik ondorio argi bat atera dut: ikuskapenak egin behar dira,
garaiz hartzen baduzu, oso litekeena baita salbatzea. Bestela…
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Bide batez, gogoan dut ospitaletik irtetean egin nuen lehenengo gauza
mendira igotzea izan zela. Arnasa hartzeko behar nuen, baina berehala
konturatu nintzen astakeria egin nuela. Gorputzak ez zidan eusten, oraindik ez nengoen prest eta gaizki pasatu nuen baina saiatu behar nuen,
behar nuen.
1959an Alpino Goikogane kluba sortu zenetik datorkit zaletasuna, Jose
Antonio Gorostiaga, Jose Mari Urquijo eta Luis Dabouzarekin. Gogoan
dut, hasi nintzenean, ez nuela mendirako arroparik, eta amonak ez zuela
nahi nik prakarik janztea; beraz, amak galtza-gona bat egin zidan, eta
horrekin egin nituen lehenengo irteerak ingurura; Untzuetara, Kamarakara… Mendira igotzea primeran etorri zitzaidan eta nire bizitzako funtsezko
zerbait bihurtu zen.
Urte haietan, jende ugari joaten zen Klubak antolatzen zituen txangoetara. Nork bere ogitartekoa eramaten zuen eta goiz osoko nahiz goiz eta
arratsaldeko irteerak egiten genituen, baita egun osoko zenbait ere. Uste
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dut orain ez dagoela garai hartako zaletasunik. Gaur egungo haurrek eta
gazteek hainbeste gauza dituzte egiteko eta ikusteko, ezen mendia ez
zaiela erakargarria iruditzen. Pena dela uste dut, benetan, ez dakitelako
zer galtzen ari diren.
Eta hain zuzen ere, mendiak ditu Laudio herriak harrotzeko arrazoi. Hala
menditik, nola ibaitik begiratuta, izugarri maite dut herri hau. Lehen eta
orain. Eta oroitzapen asko ditut garai hartako Laudioz, jakina. Adibidez:
izebarekin Markesaren jauregira joaten nintzen loreak erostera. Gizon hari
asko gustatzen zitzaizkion loreak. Laudion leku polit askoak zeuden: Octa-

Maria Josefa Ochoa, Institutuk
o zuzendaria
izan zena eta herriko alkatea
ere bai,
ondo gogoan dut emakume in
dartsua zela
gizonen munduan.

vio Wery jaunaren txaleta, Hermilo eta Paco Sagastizabal bikien etxeak,
orain Jose Arrue deitzen den kalean zeuden txalet txikiak, arreta pizten
zidatenak, non Valdivielso, Solaun, Zorrilla, Heredia eta abarrekoak bizi
baitziren. Herri polita zen, oso.
Bide batez, kale hartan bertan, Maria Josefa Ochoa ere bizi izan zen
zenbait urtez, hau da, Institutuko zuzendaria eta herriko alkate izandakoa. Edukiko zuen pentsamendu politikoa alde batera utzita, gogoan dut
emakume indartsua zela, gizonen mundu batean. Kontuan izan behar da
emakumeon papera hertsatua, murriztua zegoela orduan, oso rol markatua
genuela eta hortik ateratzea ez zela erraza, inondik inora ere. Nik, egia
esan, ez dut horrelako beste emakumerik ezagutu Laudion. Uste dut gainerakook, gure on eta txarrak gorabehera, gizarteak prestatu digun bideari
jarraitzen diogula. Zorionez, hori aldatzen ari da. Interes handiz begiratzen diet belaunaldi berriei; gure itxaropena dira.
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Inmaculada Landeta Ferrero

| SODUPE, 1940

>> Dilistetako txorizoa
Sodupen jaio nintzen, baina oraindik oso txikia nintzela, familia Ugaora
joan zen bizitzera. Nire oroitzapenik zaharrena Errege egun batekoa da.
Neba txikia jaioa zen, eta ni Erregeak iristeko irrikaz nengoen. Hala ere,
goizean jaiki nintzenean… Hura izan dezepzioa eta desengainua, hura!
Nebari baloi bat eta orga bat ekarri zizkioten eta niri mandarina batzuk
eta koaderno bat. Nola izan zitekeen? Ez nuen ulertzen niri ere oparirik
ez ekartzea. Garai hartan normala zen fruta eta jateko gauzak ekartzea,
baina nik jostailu bat nahi nuen!
Apur bat nagusiagoa nintzela, gogoan dut Lehen Jaunartzearen eguna
eta zein urduri zegoen. Aurreko gau osoa lorik egin gabe eman nuen, zeren, sandaliak neramatzanez, beldur bainintzen euria egingo ote zuen eta
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bustiko ote zitzaizkidan. Zorionez, ez zuen euririk egin eta egun bikaina
izan zen. Neskato guztiok oso pozik geunden Jaunartzea egiteaz, besteak
beste, gero sakristiara eramaten gintuztelako eta han pastelak ematen zizkigutelako. Hori zen ospakizuna eta hori bai ospakizuna!
Badakit txikitan oso makala nintzela eta beti gaixo xamar egoten nintzela,
baina jolasten genuenean eta korrika egin behar genuenean, ni ez ninduen inork harrapatzen. Gogoan dut lagunekin ere tortolosetan ere jolasten
nuela, eta gero, berriz, helduago nintzela kinkinean. Mutikoekin ere jolasten ginen ttorro-morro-piku-tailu-kean. Oso ondo pasatzen genuen.
Nire aitak Ugaoko jute fabrikan egiten zuen lan eta, egia esan, ez zen
diru askorik sartzen etxean. Ez genuen goserik pasatzen, baina ia beti
justu ibiltzen ginen. Adibidez, gure eguneroko askaria esne-gaina izaten
zen ogi zati batekin. Eta neska lagunekin meriendatzeko geratzen nintzen
egunetan, dilisten txorizoa gordetzen nuen arratsaldean eramateko askariko ogitartekoan.
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>> Eskola ostean
14 urte bete arte joan nintzen eskolara, baina, gero, Ugaon ez zegoen
ikasteko beste aukera gehiagorik. Gogoan dut sekulako gogoa nuela lan
egiteko, etxera diru pixka bat eramateko, nik ere laguntzeko. Beraz, lagun
bat eta biok jute-fabrikako arduradunaren etxera joan ginen lana eskatzera... eta lortu genuen. Aizu, lehen ordainsaria, a zer poza etxera dirua

eramatea! Lan ordutegia oso gogorra zen: goizeko 6etan hasten ginen
eta, berreskuratu behar genituen egunetan, 5etan. Horrela egon nintzen bi
urtez, amak lan hori uzteko eskatu zidan arte, egia esan, ez bainengoen
ondo osasunez eta, tira, zerbait egin behar zenez, “Ebaketa eta jantzigintza” klaseetara joaten hasi nintzen.
Urte haietan banintzen katekista eta Mariaren Alaba, Elizaren kongregazio
bat. Hori guztia antolatzen zuen emakumeetako batek Bilboko dentista
baten kontsultan lan egiteko aukera eskaini zidan. Horrela hasi nintzen nire
lan berrian. Bilbora joan aurretik, bide batez, treneko neska asko mezatara joaten ginen eta komulgatu egiten genuen. Judit, Pablo Gorostiagaren
emaztea, oso aktiboa zen talde haietan eta asko animatzen gintuen.
Katekesiko haurrekin egiten genituen irteera horietako batean, hain zuzen
ere, Urduñara joan ginen eta, itzultzean, Santa Anako Aretako jaietan gelditu ginen. Egun hartan ezagutu nuen Luis Mari. Geroxeago, festa haietan

Sekulako gogoa nuen lan egit
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etxera diru pixka bat eramatek
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laguntzeko.

bere lehen praka luzeak estreinatu zituela aitortu zidan. Horren ondoren,
Laudioko dantzaldietan ikusten genuen elkar, eta gogoan dut, trenaren ordua iristen zenean, bera beti adi egoten zela eta begiradaz agurtzen
ninduela edo besoa ukitzen zidala. Niretzat, Luis Mari beti izan da desberdina gainerako mutilen aldean.
18 urte bete genituenean, neska-lagun eta mutil-lagun egin ginen. Garai
hartan, ni asko etortzen nintzen Laudiora, dantzara, festetara. Gogoan dut
zezen-plaza Herriko Plazan jarri ohi zutela, eta, zapatak ez hondatzeko,
abarketak erosten nituela, Patxarenean, beti denetarik izaten zuen eta.
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>> Urte zoriontsuak eta tristura
handiak

Egun batzuetan, kontsultako lana amaitzen nuenean, Luis Mari nire zain
egoten zen Bilbon paseatzeko edo zerbait hartzeko. Arreta berezia jartzen
zidan beti.
Nik ia ezer bidaiatu ez nuenez, Najerara joateko asmoa genuen. Ez dut
gogoratzen zergatik aukeratu genuen herri hori, baina ondo gogoan dut
zenbat kostatu zitzaigun nire gurasoek joateko baimena ematea: Luis Mariren aitak nire gurasoen etxera joan behar izan zuen baimen eske, eta,
gainera, gurekin Najerara etortzea besterik ez zitzaion geratu. Horrelakoa
izan zen gure hamar eguneko lehen bidaia!
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Kontsultan lanean, egia esan, oso gustura egon nintzen. Hala ere, 26
urte bete genituenean, ezkontzea erabaki genuen eta dentistari agur esan
nion. Orduan ohi nuen bezala, nire azken nominara arte etxean emana
nuen, eta ezkontzaren data finkatu ondoren, uztarketa egiten hasi nintzen.
Eskerrak akademia hartara joan nintzen!
Ezkontza eta ospakizuna Ugaon izan ziren. Dena atera zen ahotik eskatzera. Gogoan dut ezkondu aurretik denda on batera joan nintzela Bilbora
bainujantziak erostera. Izan ere, eztei-bidaian, ‘nahitaezko helmuga’ zen
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Madrilez gain, Valentziara, Alacantera eta abarrera joateko asmoa genuen. 15 egun izan ziren gelditu gabe!
Gero, Laudio aldera etorri ginen bizitzera, Luis Mariren gurasoen Arrañoko
etxera, hain zuzen ere. Han jaio zen nire seme Luis Mari. Sekulako poza
izan zen. Haurrak hilabete batzuk besterik ez zituenean, Lamuzara jaitsi
ginen, erosi genuen pisu batera. Dena zen pozgarria. Luis Mari jaio eta
22 hilabetera jaio zen gure bigarren semea, Josu. Baina, zoritxarrez, gure
pozak oso gutxi iraun zuen. Jaio eta egun gutxira klinika batean sartu genuen haurra gaizki zegoelako eta ezin izan zuten ezer egin haren alde.
Meningitisak jota hil zen, esan zigutenez. Gogoan dut, Josu Laudiora ekarri ahal izateko, konfiantzazko taxilari bati deitzeko eta klinikatik lo balego
bezala ateratzeko aholkatu zigutela. Hala egin genuen. Oso egun tristea
izan zen.

Ohi bezala, emana nuen etxean
nire azkenengo nominara ar
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doren,
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nintzen.

Josuren ondoren, hiru abortu izan nituen, beti bosgarren hilabetean. Ilusio
bakoitza puskatan lehertzen zen bosgarren hilabetea betetzean. Mingarria
zen. Azken haurdunaldia nire seme Luis Marik zazpi urte zituenean izan
zen. Dena ondo zihoan, eta berriro poztu ginen, noski. Umeari aitabitxia
izango zela esan genion, eta hirurok hunkituta geunden, baina egun batean zerbait berezia eta ezaguna sentitu nuen... eta senarrari esan nion:
— Badago. Gauza bera gertatuko da — eta, zoritxarrez, asmatu egin
nuen. Beste behin, fetua galdu nuen.
Urte haiek guztiak tristuraz gogoratzen ditut. Gaizki pasa nuen eta pasatu
genuen. Luis Marik anaiatxo bat izatea nahi genuen, seme bakarra ez
izatea, eta saiatu ginen arren, ezin izan zen. DIU bat jarri zidaten ezin nin-
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tzelako berriro haurdun geratu eta hor amaitu ziren berriro haur bat izateko
gure ilusio guztiak. Gogoan dut nire semeak esaten zidala:
— Ama, ez kezkatu, nik ez dut anaiarik izan nahi. Baditut lehengusuak. Ez
dut beste inoren beharrik, baina mesedez, ez saiatu berriro.
Oso tristea izan zen.

>> Nire beste grinak
Azaldu dudan bezala, nik ez dut inoiz izan ‘burdinazko osasuna’ esaten
den hori. Txikitan, gaixobera nintzen. Behin, proba batzuk egin zizkidaten, eta emaitzen arabera, antza denez, pleuritisa pasata nuen. Gero,
dagoeneko nire helduaroan, diabetesarekin bizitzen ikasi behar izan dut.
Gaixotasun honen ondorioz, medikuak bizitza sedentarioa ez egiteko esan
zidan, ariketa egitea komeni zitzaidala. Beno, ba Luis Mari Ellakuriko pistetara korrika egitera igotzen zenez, berarekin joaten hasi nintzen. Jakina,
hasieran oinez ematen nituen bueltak eta, hala eta guztiz ere, nekatu egiten nintzen. Handik aste batzuetara, ordea, hasi nintzen buelta erdia korrika ematen, eta beste erdia oinez. Nolanahi ere, hura aspergarria iruditzen
zitzaidan, eta Luis Mariri esan nion:
— Aizu, zein aspergarria den hainbeste buelta ematea! Agian kanpora
atera gintezke, ezta?
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— Ongi, Leziaga aldera goaz eta.
Geroxeago, esan zidan:
— Jakin izan dut Laudion kros bat dagoela, animatzen al zara?
— Zergatik ez? — esan nion —. Goazen krosaren ibilbidea egitera, ea
zer moduz.
Gogoan dut Jezera igo eta buelta osoa eman genuela. 11 kilometro izan
ziren! Beno, bada… egin nuen. Parte hartu nuen lehen lasterketa ‘antolatua’ izan zen.
Urte haietan korrika egiten zuen ia emakume heldu bakarra nintzenez, atletismoan aritzen ziren mutilek ‘taldeko’ bat gehiago banintz bezala tratatzen
ninduten eta asko animatzen ninduten. Noski, hainbeste animatu ninduten,
non beterano gisa federatu bainintzen (hau da, 45 urtetik gorakoak), eta
orduan hasi zen korrikalari garaia eta aldia. Probak irabazten nituenez,
Espainiako txapelketetan parte hartzen amaitu nuen azkenean. Gero, halaber, Europako txapelketetara joan nintzen Frantzian, Ingalaterran, etab.
Gogoan dut, txapelketara joan arren, nik beti Laudioko kamisetarekin egiten nuela korrika. Niri federazioak ez zidan ezer ordaintzen, eta jasotzen
nituen laguntza guztiak gure udaletxetik zetozen. Beraz, herriari zor nion
laguntza hori, eta hori aitortzeko, kamiseta horrekin korrika egin nuen beti.
Horrela, 1983an, munduko txapelketetan parte hartu nuen, Puerto Ricon.
Oso proba gogorra izan zen, giroan horren hezetasun handia zegoenez,
baina, hala ere, brontzezko domina irabazi nuen. Arrakasta handia izan
zuen niretzat.
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Beste lasterketa batean, oraingoan Brightonen, parte hartu ondoren, kontsulta nuen Gurutzetako Ospitalean. Aitortzen dut hiri britainiar hartan egon
nintzen denboran, korrika egiteaz gain, txokolate eta goxoki asko jan nituela. Medikuak nire analisiak ikusi zituenean, esan zidan:
— Arazoa ez da azukrea duzula, Inma: izan ere abaraska zara! Isuriren
bat edo beste edozein gauza eman ziezazukeen...
Azaldu nion atletismoa egiten nuela, txapelketa batzuetan parte hartu nuela eta abar azaldu nion, baina erantzuna argia izan zen:
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— Zu ez zaude erlojupeko proba horiek egiteko. Ona da ibiltzea, korrika
egitea nahi baduzu, baina azukrea duzun bezala, erlojua ahaztu behar
duzu.
Gogoan dut negarrez itzuli nintzela etxera. Luis Mariri esan nion:
— Esan didate, korrika egin nahi badut, beti lagunduta joan behar dudala
eta ezin naizela berriro lehiatu, eta erlojua... baztertuta.
Mailukada handi bat izan zen, hura gustatzen zitzaidalako, oso ondo
sentiarazten ninduelako.
Korrika egiteari utzi nionean, Luis Mari Laudioko Mikologia Elkarteko lehendakaria zenez, perretxiko dastaketak antolatzen hasi ginen. Azaroan izaten ziren, beti Herriko Plazan. Hasieran gauza sinpleak egiten genituen,
baina pixkanaka animatzen joan ginen eta amaitu genuen kroketak egiten,
perretxikoen arrautz-nahaskiak... saltxitxak ere bai! Eta izugarrizko arrakastarekin.
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Hala ere, sukaldearekiko zaletasuna lehenagotik nuen. Gogoan dut Luis
Mari soldaduskara joan zenean, 21 urterekin, dentistaren kontsultan lanean ari nintzela, asteburuetan Ugaoko taberna batera joaten nintzela, Felipe tabernara, janaria prestatzen ikastera. Nik laguntzen nien eta, trukean,
emakumeak irakasten zidan. Pertsona xarmagarria zen. Beti saiatzen zen
plater bereziak egiten, nik horiek nola egin ikas nezan.
Gero, perretxiko dastaketen ondorioz, denetarik prestatzen dugu. Sukaldaritza ikastaroak eman genituen Arabako Errioxan eta beste herri batzuetan.
Jakina, baita Laudion ere. Hemen gabonetako menuen ikastaroak ematen
genituen, Solastiar emakumeen elkarteak antolatuak, udalaren laguntzarekin.

Nire sukaldaritzarekiko zale
tasuna
aspalditik nuen. 21 urterekin
,
asteburuetan Ugaoko taberna
batera
joaten nintzen, Felipe tabern
ara,
janaria prestatzen ikastera.

Orain, ‘Sukaldaritzarekiko topaketa’ hauen errepasoa egiten ari naizenean, konturatzen naiz horien bidez leku asko eta jende asko ezagutu dugula. Hara! Eta anekdota gisa, ez zait ahaztu behar gogoratzea munduko
txapeldun geratu ginela “patatak txorizoarekin” prestatzen.

>> Lehen eta gero
Laudio beti gustatu izan zait. Onartzen dut hemengo giroa Ugaokoarekin
alderatuta oso bestelakoa zela. Han ia gizonak bakarrik irteten ziren, baina Laudion buelta bat eman zenezakeen lasai, zure mutil-lagunarekin kafe
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edo vermu bat hartzera irten zintezkeen. Ugaon topatzen ez nuen askatasuna arnasten zen hemen.
Egia da Laudioren itxura asko aldatu dela azken hamarkada hauetan, zalantzarik gabe, baina, gaur egun, denetarik du eta oso ondo komunikatuta
dago, batez ere Bilborekin, erosketak egitera edo medikuarengana joateko, baina zintzoa banaiz, esango dut ia dena Laudion erosten dudala,
hemen oso saltoki onak ditugulako.
Eta bai, herria ez ezik, bizimodua, ohiturak eta gauzak ere, oro har, asko
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aldatu dira, normala den bezala, baina askotan berdintasunaz hitz egiten
entzuten bada ere, “Ez dakit zer” lortu izan balitz bezala, egia esan, ez
da horrenbeste. Hara, aurrera egin da, bai, baina oso gutxi. Egia da
orain ikusten direla mutil gazteak “etxeko lanetan” baino gehiago parte
hartzen dutenak, baina, gaur egun, emakumeek gizonek adina lan egiten
dute etxetik kanpo, eta ez dute gauza bera kobratzen. Eta hori ezin da
horrela izan: lan berdinagatik, ordainsari berdina, horrek izan beharko
luke errealitatea. Bestalde, gizonek etxean laguntzen dutela diote, baina
lan horren pisu guztia daramana emakumea da oraindik ere. Egia da esku
bat botatzen dizutela laguntzeko, baina betebeharrak zurea jarraitzen du
izaten. Emakumeak ez du inoiz erretiroa hartzen, guk ez dugu inoiz erretiroa hartzen. Beharbada ez dut nik ikusiko, baina konfiantza dut hau guztia
aldatuko dela.
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Luisa Santamaría Landaluce

| LAUDIO, 1938

>> Ez nintzen geldirik egoten eta bizitza bat-batean gelditu zitzaidan

Lehenik eta behin, nitaz esango dut oso gaiztoa nintzela txikitan, gaiztoa
baino gaiztoago. Bihurria nintzen, endredatzaile hutsa. Ez nintzen geldirik
egoten. Joko guztietan jokatzen nintzen, gauza guztiekin. Patatak ereindako lekuan sartu eta kakalardoak harrapatzea zen gehien gustatzen zitzaidana. Ikusi ere ez ninduten egiten, landare artean bueltaka. Gogoan
dut, halaber, putzu baten ondoan ibiltzen nintzela korrika, eta Urkixoko
Markesarentzat sukaldari zebilen amaren izeba bat senetik ateratzen zela
han inguruan ibiltzen nintzen bakoitzean.
— Neskatxa jausi eta ito egingo da! Jausi eta ito!
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Baina, hara: ez nintzen sekula jausi. Oso ausarta eta kementsua nintzen.
Edozein lekutatik igarotzeko gai nintzen... Hala ere, bost urte nituenean
poliomielitisak jo ninduen, eta di-da amaitu zitzaidan hori guztia.
Ikaragarria izan zen, egun osoa korrika etengabean ibiltzetik ezer egiteko
gai ez izatera igaro nintzelako. Tira, egia esan, hainbesterako ere ez zen
izan, garai hartan, eta adin horrekin, ez nuelako ondo ulertzen gertatutakoa, baina, bai; balazta sakarazi zidan bat-batean bizitzak, eta seko
geldirik utzi ninduen.
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Horren ostean, beste gauza batzuekin entretenitu behar izan nuen derrigor,
adibidez, Erregeek ekartzen zituzten zapatila-kaxekin eskulanak egiten, orduan ez baitzegoen orain bezalako oparirik: zapatila pare bat, aterki bat,
sagar bat eta horrelakoak ekartzen zizkizuten. Hara, bada, edalontzi bat
hartuta borobilak marrazten nituen, gero ebaki, eta gurpilak ziren horiek,
eta kaxaren estalkiaz autoaren kapota egiteko. Gero, garbantzuei, pertsonatxoen aurpegia zutenez, txanotxo bat eta oihal bat ipintzen nien, eta
horra hor jostatzeko nire ‘pertsonatxoak’.
Aita abere tratularia zen eta Basaurbeko baserrian bizi ginen. Hala ere,
nire gaixotasunak gauzak aldatu zituen. Han ez genuen ez urik, ez argirik,
medikuek ezin zuten erraz iritsi, eta gurasoek Gardeara jaistea erabaki
zuten, Katuxara. Aitak ganaduarekin jarraitu zuen, baina etxean ez genuen
baliabide handirik, eta Amaliak, ahizpa zaharrenak, lanean hasi behar
izan zuen. 1952an, Abasto plaza inauguratu zenean, 15 urte zituen, eta
orduan hasi zen harategian. Familiari lagundu beharra zegoen.
Zazpi urte nituenean, makuluak eman zizkidaten eta, zortzietatik aurrera,
gurpil-aulki bat izan nuen, baina hark ez zuen zerikusirik oraingoekin, ez.
Aulki bat zen, zurezkoa, arotz batek egina.
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Amaren aldeko aititak, gurekin bizi zenak irakatsi zidan irakurtzen. Katuxara joan ginenean hasi nintzen mojen eskolara joaten. Eta zenbait urtez
egon nintzen han. Eta ondo esan dut: ‘egon nintzen’... ikasi, ez nuelako
ezer ikasi. Ez zitzaidan batere gustatzen.
Katuxako etxean Lola Ibarretxe ere bizi zen. Orduan ohitura zegoen kalera
jostera irteteko. Han paratzen zela ikusten nuenean, haren ondoan jartzen
nintzen, zer eta nola egiten zuen ikusteko. Asko gustatzen zitzaidan ikustea
nola josten zuen. Uste dut hor piztu zitzaidala joskintzarekiko zaletasuna.
Askotan pentsatu izan dut ondo egon izan banintz jostuna izango nintzela; eta jostun ona, gainera, benetan oso gustukoa nuelako. Hala ere, ez
nuen inoiz ebakitzen ikasi. Hori oso ondo egiten zuen ahizpa bikiak, San
Pedrorenean ikasi zuelako, Gardean. Beraz, hark oihala ebaki eta nik josi
egiten nuen eta ederto asko egiten genuen. Modako patroiak ere ateratzen
nituen, eta horrela. Hala ere, oihala banatzea beste kontu bat zen, eta
horretarako ez nuen balio.

Zazpi urterekin makuluak jarr
i
zizkidaten eta, zortzietatik au
rrera,
arotz batek egindako zurezko
gurpilaulki bat izan nuen.

>> Etorkizuna bilatzea bai, baina
jaiak ere bai
Sasoi batez Gasteizko etxe baterako kakorratz-lanak egiten aritu nintzen.
Adur-zapiak eta ohesortak eta horrelakoak egiten nituen. Geroxeago, diru
pixka bat irabazi nuen galtzerdiei puntuak hartuz. Izan ere, garai hartan
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ez ziren gauzak orain bezala kontsumitzen. Gaur egun, dena da erabili
eta botatzekoa; hala ere, garai batean gauzak konpondu egiten ziren eta
zentzu handia zuen, gainera. Gogoan dut puntuak hartzen hasi nintzela
Begoña Eguiluz ikusi nuelako hori egiten jostundegian. Saltokian inor sartzen ez zenean, makinatxoa ateratzen zuen galtzerdietako puntuak hartzeko. Eta orduan pentsatu nuen: ‘Hori nik ere egin dezaket’. Beraz, makina
erosi nuen eta, denbora batez, puntuak hartzen aritu nintzen. Hala eta
guztiz ere, badirudi etorkizuna ez nuela lotua joskintzarekin eta halakoekin.
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Zorionez, ogibidea bilatzeaz gain, banuen astirik jaietarako ere. Aitortu
behar dut niretzat zorte handia izan zela, edo dena delakoa, izan nituen
lagunak izatea, oso maitatua sentitu bainintzen. Haiek, Araceli eta Isabel
Picazak, Tere Lecandak, Blanca Saez de Ugartek, Beatriz Ayesak, Begoña
Eguiluzek, leku guztietara eramaten ninduten. Kontuan izan behar da zaila zela lehen gurpil-aulkiaz moldatzea, eta ezinezkoa ere esango nuke.
Espaloi bakoitza, zulo bakoitza, malda bakoitza, itxuraz huskeriak diren
horietako edozein, egundoko oztopoa da aulkian doanarentzat, oso txikia
izan arren. Eta, garai hartan, asfaltatu eta espaloiak ipintzen zirenean,
ez zen pentsatzen ni bezalako pertsonen mugikortasunean. Eta, bestalde,
beste era batera bizi ginen. Orain badirudi jendea beretzat bizi dela, bere
munduan sartua, baina lehen ez zen horrela. Lehen, jendea ondokoaz kezkatzen zen. Eta, esan dudan legez, lagunek edonora eramaten ninduten.
Beraz, beti izan naiz oso kaletarra, eta banaiz. “Joango gara horra?”
galdetzen bazidaten, ez zen beharrezkoa berriro galdetzea; ni prest. Irtetea gustatzen zitzaidan eta denetara apuntatzen nintzen. Gero, koadrila
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neska-mutilena izan zen, eta orduan bai, gurpil-aulkian eramaten ninduten
leku guztietara. Jatetxera joateko eskailera batzuk igo behar baziren, ez
zegoen arazorik. Ez zegoen oztoporik. Tira, bai. Adibidez, San Antonioko
erromeriara ezin izan nuen inoiz igo. Etxeko guztiak joaten ziren, baina
ni... nola igoko nintzen bada! Ezinezkoa. Dena den, gainerakoan, inguruko herri guztietako jaietara joan izan naiz, baita urrunxeagoko batzuetara

Orain badirudi jendea bere
buruarentzat bizi dela. Lehen
, jendea
kezkatzen zen ondokoaz.

ere, eta, egia esan, ederto pasatu dut.
Batzuetan ilobetako bat kexuka etortzen zitzaidan:
— Aspertzen ari naiz, izeba.
— ¡Cago en la mar! —esaten nion nik—. Zergatik aspertzen zara? Hara:
ni neu, ikusten duzun hau, ez da sekula aspertu, sekula santan.
Sekula egin ez dudan beste gauza bat da ezkontzea eta seme-alabak
izatea. Askotan galdetu izan didate:
— Eta ez duzu seme-alaben beharrik?
— Bada ez, batere ez.
— Nik ezingo nuke seme-alaba barik egon.
— Bada, ni lasai asko — erantzuten zuen.
Txikitatik ikusi nuen ez nintzela gai izango, ezingo nituela zaindu. Eta,
gainera, bakoitzak modu batean ikusten du. Nik argi neukan.
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>> Nik bai, ahal dut
Behin, ile-apaindegian nengoela neskek egiten zutenari begira, pentsatu
nuen: “Nik honen antzeko zerbait bai, egin nezake”. Eserita egiteko moduko lana izan behar zuen, eta makillajea gustatzen zitzaidanez, bekainak,
azkazalak eta abar konpontzea, golkorako pentsatu nuen: “Zergatik ez?”.
Etxean aipatutakoan, ostera, golkoan beherako ur zorrotada hotza izan
zen haien erreakzioa:
— Ezingo duzu egin. Hobe duzu burutik kentzea.
— Zelan ezetz? Nik ahal dut —erantzun nien.
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Eta zerbait egin dezakezula diozunean bete-betean sinetsita, egiteko gai
izaten zara, eta egin, egiten duzu azkenean. Antzeko zerbait gertatu zitzaidan gidabaimena atera nahi izan nuenean. Han tematu nintzen ni,
etxekoek batere animatzen ez ninduten arren. Aitzitik, ostera ere kopla berbera: “Ezingo duzula atera”. Baina nik neure buruari: “zelan ezetz?” Eta
azkenean, etxera azterketa eginda iritsi nintzen hartan, hara non galdetu
zidan amak:
— Zer egin duzu?
— Kale — esan nion.
— Ikusten? Esan genizun bada zaila zela, ez zenuela lortuko.

Guztiei gura zutena esaten utzi ostean askatu nituen barrenak:
— Ba gainditu dut, eta, gainera, lehenengoan. Laudion ni bakarra.
Hortaz, aho zabalik utzi nituen. Beti uste izan dut benetan zerbait nahi
baduzu, lortu egiten duzula.
Tira, bada, hor nenbilen “estetizien” zentro bat jarri nahian, eta Bilbora
joan nintzen, akademia batera, estetika, depilazio elektrikoa eta abar ikastera. Gogoan dut akademia laugarren solairuan zegoela eta ez zegoela
igogailurik. Ene, zer zen hura! Hala ere, ez nintzen kikildu. Ikasturteko
egun bakoitzean ahal bezala igo, eta lortu egin nuen titulua.

Gogoan dut akademia laugar
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Contrerastarrek zeukaten etxabe txiki bat alokatu nuen, eta lagun maiteek
txukuntzen lagundu zidaten. Papereztatu eta guzti egin zuten. Zelako lagun
puskak nireak! 14 metro karratuko gelazulo hartan denetarik egiten nuen,
baita arrakasta izugarria lortu ere. Gogotik egiten nuen lan, lortu nuen
diruaz etxabe bat erosi nuen Zumalakarregin, eta hara aldatu nuen negozioa. Gaur egun, etxabe horrek nirea izaten jarraitzen du... eta oso garrantzitsua da niretzat jabea izaten jarraitzea, orduan egin nuen ahalegin
guztiaren eta lortu nuen autonomiaren emaitzaren ikurra delako, zelanbait.
Bai, nirea da oraindik, eta ez dut saldu nahi.
Garai hartan erosi nuen orain erabiltzen dudan aulki automatikoa ere.
Garesti kostatu zitzaidan, eta orduan ez zegoen laguntzarik: nork bere poltsikotik ordaindu behar, beraz. Orain aulki horietako gehiago ikusten dira,
baina orduan nirea zen bakarra Laudion. Erosketa hura askatasun-konkista bat izan zen niretzat, autoa erostea bezalakoa. Aulkiaz eta autoaz
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ez nintzen egongo inoren mende! Kontuan hartu behar da beti lagundu
behar izaten zidatela, edo lekuetara eraman, beti nuen besteen laguntzaren beharra, beti beste pertsona batzuen mende egon behar izaten nuen,
eta horrek esan nahi du ezin nintzela bakarrik egon, ezin nuela aukeratu
norekin egon nahi nuen, lotua nengoela. Hala ere, aulkiari esker, horiek
guztiak egin nitzakeen. Azkenik, autonomoa izango nintzen. Gogoan dut
urte hartan, Laudioko jaietan, bakarrik agertu nintzela aulkiarekin, eta inork
ez zidala ezer esan. Inor ez zen konturatu berez zebilela.
Batzuetan esan izan didate:
— Zu bai ausarta, Luisa.
Baina, egia esan, ez naiz. Gertatzen dena da zerbait egin nahi badut,
egin dezakedala pentsatzen dudala eta egin, egiten dudala.
Oporretan, beti gustatzen zitzaidan hondartzara joatea Alacantera, Benidormera, eta 60 urte bete nituenean, uharte batera joateko gogoa piztu zitzaidan. Bidaia antolatzen hasi ginen, eta orain harrigarria dirudien arren,
eragozpen handi batekin egin genuen topo: uharte hartan ez genuen aurkitu gurpil-aulkietarako sarbidea zuen hotelik. Eta horren kontra, ezin. Ez
zen nire kontua, beraz, bidaia bertan behera utzi behar izan nuen. Pena
izan zen, beti izan dudalako bidaia luzeagoren bat egiteko gogoa, eta
azkenean planak zapuztu zitzaizkidalako.
Urte batzuen buruan, erretiroa hartu nuen. Leher eginda nengoelako hartu
ere. “Orain uzten ez badut, akabo”, pentsatu nuen, eta utzi egin nuen.
Gero, hiruzpalau urte geroago, hobeto eta lanerako gogoz nengoen, eta
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pena eman zidan utzi izanak, baina konturatu nintzen ni ez nintzela garai
bateko pertsona bera eta ez nuela paper bera egingo negozioan. Jakin
behar da gauza bakoitzak bere sasoia duela.

>> Lehen eta orain
Halaxe da: gauza bakoitzak bere sasoia du, eta baliteke orain plaza funtzionalagoa izatea, diseinua gaurkotuagoa, baina, nire ustez, hanka-sartze galanta izan zen hango eraikinak botatzea. Amorru handia hartu nuen,
gure bizitzako erreferentzia horiek kendu zizkidatelako. Agian gazteentzat
ondo egongo da, ez dakit, baina batzuetan pentsatzen dut haiek ez dituztela gauzak asko estimatzen; ez dituzte zaintzen, berehala pintadak egiten
dituzte gainean… ez dakit, agian ni orain gaztea banintz, haiek bezala
egingo nuke, ez dakit.
Eta iraganaz eta orainaz ari garela, egia esan, mundu ezberdinak dira.
Orain jendea autoz igarotzean agurtu egiten zaitu, baina askotan ez dakit
nor den ere. Lehen, jendea oinez joaten zenez leku guztietara, pertsona
horiekin hitz egiten zenuen, apur bat besterik ez bazen ere, edo ezer
ez, baina ikusi egiten zenituen, eta, gutxienez, bazenekien ondo zeudela.
Desberdina zen.

Niretzat, Plaza hondatu egin
zuten
zeuden eraikinak bota zituzt
enean.

Egia esan, dena aldatu da; asko aldatu ere. Lehen, adibidez, Aste Santuko eta gainerako prozesioetan, gizonak alde batean joaten ziren, eta

43

behar du,
tu
la
bi
a
tz
zi
bi
re
be
k
Pertsona bakoitza
guztiona da. Ez
a
u
d
n
u
M
.
n
o
n
o
ed
o
hemen, han ed
na ez da.
re
o
in
,
a
n
re
ea
st
be
o
da batena ed

emakumeak bestean. Eta, sinesteko zaila izan arren, emakumeak beltzez
jantzita ezkontzen ziren. Baina agian orduko berdintasun falta zen gauzarik negatiboena. Adibidez, emakume batek ezin zuen bankuan kartilla ireki
senarraren baimenik ez bazuen, eta, garai batean, gizonak baino ez ziren
sartzen tabernetara, eta emakumeak kanpoan geratzen ziren, euren zain.
Gaur egun, gauza horiek kontatzean, jende gazteak uste du gehiegizka
ari zarela edo, are okerrago; gezurretan ari zarela. Ez dakite gauzak horrela zirena. Eskerrak aldatu egin garen, berandu bada ere.
Eta, bide batez, aldaketez ari garela, oraindik aldatzeke dagoen gauza
bat da lanera etortzen den jendeari egiten diogun harrera. Gogoan dut
garai batean Espainiako toki guztietatik etortzen zirela Correo trenaz, Rápido izenekoa garestiagoa zelako; jaka motz grisak zeramatzaten soinean,
eta denek eramaten zuten maleta zahar bat, sokaz lotuta. Jende asko etorri
zen orduan, eta Laudio hazi egin zen. Orain ere etorri egiten dira ogibidea bilatzera; gutxiago dira, baina urrutiagotik datoz, eta badirudi horrek
xaxatu egiten dituela zenbait pertsona, ez diela inolako graziarik egiten
pertsona horiek etortzeak. Niri, ordea, ez zait axola, ez didate batere
enbarazurik eragiten. Nork bere ogibidea bilatu behar du, hemen, han eta
edonon. Mundua guztiona da. Ez batena edo bestearena, ez du jaberik.
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Rafaela Garrido Mas

| ALDEAQUEMADA, 1937

>> Han ez zegoen etorkizun handirik
Aldeaquemadan jaio nintzen, Jaen iparraldeko herrixka batean. Aita bigarren
aldiz ezkondu zen amarenarekin eta hiru seme-alaba izan zituzten: bi mutil
eta ni. Oso familia apala ginen. Aitak beste batzuen ganadua zaintzen zuen,
baita bere ardi gutxi batzuk ere. Herriko jendearen txerriak ere landetara ateratzen zituen. Lan hori guztia aurrera eramateko, gure beharra zuen, eta guk
laguntzen genion, noski; beraz, ezer gutxi joan ahal izan ginen eskolara. Berak nahi zuenez guk ikastea, maistra zen andre mexikar batengana eramaten
gintuen, eta eskolak ordaintzen zizkion astoarekin egurra eramanda. Ahalegin

Aitak ahalegin handiak egin
zituen
gu ahalik eta prestatuen aterat
zeko,
baina zoritxarrez nik ez nuen
aprobetxatu eta gero pena han
dia
eman zidan.

handiak egin zituen gu ahalik eta prestatuen ateratzeko, baina zoritxarrez nik
ez nuen aprobetxatu eta gero pena handia eman zidan.
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Txikitan tifusa pasatu eta hiltzeko zorian egon nintzen. Praktikante bat
etorri zitzaidan ikustera; hori han bazen hemen Don Jesus Bolinaga
bezalakoxea; guztiaz zekiten pertsona horietakoak, eta gurasoei esan
zien hau:
— Pilula horiek lortu eta neskatoari ematen badizkiozue, neskatoa biziko
da. Bestela hil egingo da.
Hain zen larria egoera, ezen nire amak arropa-muda bat eta guzti egin
zuen nire hil-jantzitzat, eta herriko apaiza ere etorri niri gaixoen oliadura,
azken igurtzia edo estremaunzioa ematera, sakramentua administratu aurretik konfesatu egin nahi zidan, baina nik ez nuen inola ere nahi izan,
ez nuelako hil nahi, eta, beraz, etorri bezala joan zen. Aitak zituen lau
ardiak saldu zituen, lortu zituen azkenean pilulak eta pixkanaka sendatzen
joan nintzen. Bien bitartean, ilea erori zitzaidan, oinez ibiltzea ahaztu
zitzaidan...
Urte haietan oso gogorra zen bizitza Aldeaquemadan eta han ez zegoen
etorkizun handirik. Egun batean, Bilboko jaun bat gelditu zen herrian, eta
nire nebari esan zion Iparraldera joan behar genuela, han lan asko zegoelako. Konbentzitu egin zuen eta neba Laudiora etorri zen. Gogoan dut nik,
jostura pixka bat ikasita nuenez, mihise beltzaraneko barruko arroparen
muda batzuk egin nizkiola, baita lehen gizonek zeramatzaten alkandora
marradun horietako bat ere.
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>> Laudiora etorrita
Behin hona etorri ondoren, nebak gu ere etortzeko animatu gintuen, benetan, lana bazegoelako. Beraz, familiako bigarren txanda etorri zen: aita
eta biok. Gela bat alokatu genuen, aizu, oherik ere ez zuena. Lurrean koltxoi bat jarri genuen, eta aitak eta biok koltxoiaren izkina banatan lo egiten
genuen. Lehenik nebak Ugarten ostatu hartua zuen, baina gero Latiorrora
aldatu zen, kuarteltxoa deitzen zioten eta Biarritzekoek gobernatzen zuten
leku batera. Han apopilo asko zituzten, eta gogoan dut ni arduratzen
nintzela haien arropak txukuntzeaz, betiere nire nebari zerbait gutxiago
kobratzeko.
Nire lehen lana Envasesen izan zen eta han bost hilabete eman nituen. Fabrikara etortzen nintzenean, Lamuzako zubian beti egoten zen neska talde
bat zain elkarrekin batera igotzeko, eta ni ezagutu arren, ez zidaten inoiz
atxikimendurik eman; beraz, ni haien atzetik edo aurretik joaten nintzen,
baina inoiz ez haiekin batera. Garai hartan, 18 urterekin, ile-adaje luzea
nuen, eta oso harro nengoen horretaz. Hala ere, gogoan dut behin neska
horietako batek esan zidala:
— Ea noiz mozten duzun ile hori, ijitoa ematen duzu eta !
Batzuetan, “korearra da” edo “ezjakina da” ere entzuten nuen. Baina,
inozoa ni. Nik pentsatzen nuen: zer esan nahiko ote dute korearraren
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kontu horrekin? Ez nuen ondo ulertzen, baina sumatzen nuen ez zela ezer
ona, eta, jakina, gauza horiek min ematen zidaten, gaizki sentiarazten
ninduten. Zorionez, denborarekin hemengo lagunak egin ditut eta badakit
bizitza osorako ditudala.
Antzeko zerbait gertatzen zen Laudioko mutil batek dantza eskatzen zizunean. Ez nintzen ausartzen baietz esatera, ez nintzen eroso sentitzen eta
ez nintzela ezer sentitzen nuen. Beraz, ez nuen hemengoekin dantzatzen.
Gogoan dut Santa Gurutze jaietan, Gardean, batek behin eta berriz eskatzen zidala dantza egiteko. Pertsona ona izango zen, ziur aski, baina
ni jakinaren gainean nengoen, eta ez nuen inoiz dantzarik egin berarekin.
Kanpotik lanera etorri ginenon eta Laudioko jendearen arteko harremanak
batzuetan ez ziren errazak izaten.
Hirugarren txanda amak eta neba txikiak egin zuten, eta hilabete batzuk
geroago etorri ziren. Orduan, nire aitak etxebizitza bat erosia zuen Pinturaseko etxean — beheko solairuan pintura-fabrika zegoen eta gainean pisu
batzuk egin zituzten — eta ni, etxetik gertuago egoteko, Maderasera joan
nintzen lanera. Enpresa horretan bost urte eman nituen. Egur-lehortegian
hasi nintzen — Gineatik zetorren okume egurra zen —, eta, egia esan,
oso lan gogorra zen. Gogoan dut odola eta guzti ateratzen zitzaidala
atzamarretatik. Orduan, lan egiteko ez zizuten ematen ez eskularrurik ez
ezer, ez zen inola ere orain bezala.
Irabazten nuen guztia etxean ematen nuen, etxea ordaintzen joan ahal izateko. Aitak eraikuntzan lan egiten zuen, baina asma zuen eta askotan ezin
zuen lanera joan, beraz, seme-alaben soldata ezinbestekoa zen. Orduan,
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“primara” lan eginarazten ziguten; hau da, gehigarri bat ematen zizuten lan asko egiten bazenuen. Gogoan dut kontrolatzen gintuen ofiziala.
Komunara joaten bazinen, berdin zion zenbat denbora egon zinen, beti
esaten zizun:
— Baina, nola behar duzu horrenbeste denbora?
Tira, dena zen lan egitea, lan egitea eta lan egitea. Izugarria, baina prima horrekin, jornalaren gehigarria zena, josteko makina bat erosi nuen,
Goitiarenean, 3.000 pezeta kostatu zitzaidana. Aitak 1.000 aurreratu
zizkidan sarrera modura pagatzeko eta beste 2.000 nik ordaindu nituen.
Horrelakoa zen dena, apurka-apurka. Maderasen lan egiten zuten neska
askoren arreoa brodatu nuen josteko makinarekin eta, ordaindu zidatenarekin, nirea egiten hasi nintzen.

Nahi nuena izan ahal banin
tz, jostuna eta
abeslaria izatea gustatuko zi
tzaidakeen.

Egia esan, asko gustatzen zitzaidan jostea. Nahi nuena izatea ahal izan
banintz, jostuna eta kantaria izatea gustatuko zitzaidakeen. Gehien gustatzen zitzaidana zen.

>> Nire antezko zapata beltzak
Etxe hura gaur ikusiko banu bezala gogoratzen dut. Txapa zeukan sukalde
bat genuen, eta, ikatza erosterik ez genuenez, trenbidera joaten ginen,
garai hartan ikatzarekin funtzionatzen zuten trenetatik erortzen zenaren
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bila. Zerrategian ere erosten nituen baleak, txapakorako zerrautsez zakuak
betetzeko. Astero gutxienez hiru zaku bete kargatzen nituen etxeraino.
Igandeetan, mezatara joan aurretik, zoruak garbituta uzten nituen; gero,
Altzarratera joaten ginen, han frontoia eta bolatokia zeuden eta. Handik
ibilaldia egiten genuen. Frontoi hartan, oso lagun onak egin nituen palan
jolasten. Jolasten nuen nire pala hura, bereziki aitak niretzat egin zidan.
Urte haietan ez zegoen parkerik Laudion. Villosa parkea baino ez zegoen,
hotza; eta orain Lamuza parkea dena, orduan Urkixo Markesaren Jauregia
zen. Batzuetan, kanpoaldetik paseatzen ginenean, barrurantz begiratzen
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Lehen musua ondo go
n geniola elkarri.
a
em
n
ea
rk
pa
ko
sa
lo
Vil

genuen Markesari burua ikusten genion ikusteko.
Oroitzapen asko ditudan beste gauza bat dantzaldiei buruzkoa da. Laudion igandeetan dantza egiten zen Plazan, eta amak, nire zain, mutilekin
nola dantzatu behar nuen adierazten zidan:
— Zuk, egin dantza goardasola-euritakoa- esku batean duzula, eta jarri
egizu beste eskua mutilaren sorbaldan, bultza eginez. Edonola ere harrapatuko zaitut, eta horrelakorik, ez zegoen orduan.
Azkenean, besoa mindu egiten zitzaizun. Arratsalde batean mutil batek
dantzara atera ninduen, eta gero galdetu zidan ea etxera laguntzea nahi
nuen. Lehenengo egunean ezetz esan nion, baina gero, behin eta berriz
esaten zidanez, nirekin batera amaitu zuen. Zerbait geroago, geratzen
hasi ginen eta, pixkanaka, “Ezkongaietan” ibiltzen hasi ginen. Lehen musua ondo gogoratzen dut Villosa parkean eman geniola elkarri.
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Laudion gehien gustatzen zitzaizkidan jaietako bi Santa Luzia eta San Antonio erromeriak ziren. Hura ederra zen eta primeran pasatzen genuen.
Bilbotik jende asko etortzen zen; batzuk Pagasarritik, beste batzuk trenez…
Familia osoak eta lagun-taldeak iristen ziren. Gero Leziagara jaisten zen
sokak eginez, eta han gurasoekin elkartzen ginen, eta haiek ekartzen ziguten askaria. Herrira sokak eginez sartzen ginen. Gogoan dut joan nintzen
lehen aldian ez nuela igotzeko blusarik eta nik neuk egin nuela, izara
batekin.
Garai hartan apain pinpirina nintzen, eta egun batean antezko oinetako
beltzak erosi nituen. Beti beltz egon zitezen, igandeetan pospoloak erre
eta kearekin ilundu egiten nituen. Denbora bat igaro ondoren, erabileratik,
zulo bat egin zitzaidan oin-zolan, baina hainbeste gustatzen zitzaizkidan
kartoizko txantiloi batzuk jartzen nituela. “Berriak bezala” geratzen ziren,

Orduan, senargai batek uzten
bazintuen,
gainerakoentzat “tebeoa bain
o ikusiago”
geratzen zinen.

jakina, euria ari zuenean edo zorua bustita zegoenean, oinetako barik
geratzen nintzen. Nire mutil-laguna zapatari bihurtu zen zapata haiek niri
txukundu ahal izateko. Hain detaile handia izan zen, zeren gaur egun ere,
oraindik orain, hunkitu egiten naiz hori oroitzean.
Bide batez, soldaduskara joatea egokitu zitzaionean, gizagaixoa utzi egin
nuen. Beldurra ematen zidan, ez dakit. Uste nuen, hain luzaro bananduta,
zalantzan jarri ahal zuela gure ezkongai-harremana... Eta, garai hartan,
senargai batek uzten bazintuen, besteentzat “tebeoa baino ikusiagoa” geratzen zinen. Badakit min handia egin niola, baina berehala berreskuratu
genuen harremana eta ez dugu inoiz utzi.
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>> Zer gehiago desiratu ahal dut?
Zazpi urte elkarrekin eman ondoren, ezkontzea erabaki genuen. Aitak ez
zuen nahi etxetik alde egin nezan. Nebak joanak ziren eta aitak han
geratu behar nuela zeritzon, eta ez nuen amore eman. Egia da diru gutxiago sartuko zela, baina etxebizitza jada ordainduta geneukan, edo, hobe
esanda, nik ordaindu nuen, dirua irabazten zuen bakarra neu bainintzen.
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Azkenean, Lamuzako San Pedron ezkondu ginen. Urte hartan, aldarea jartzen ari ziren, eta Don Feliciano Chascok parrokian ezkontzeko baimena
eman zigun, baina La Milagrosan izateko baldintzarekin. Ez ziren lanak
gelditu zeremonian zehar eta askotan pentsatu izan dut bere mendekua ez
ote zen izango, egun batean “huts egin niolako”. Aste Santuan izan zen.
Prozesio ostean, saeta bat abesteko neure burua eskaini nion. Oso ondo
iruditu zitzaion eta ekitaldi erlijiosoen programan iragarri zuen. Nik leiho
batetik kantatzea pentsatzen nuen, Andaluzian egiten den bezala, baina
kioskotik egin behar nuela esan zidanean, han, Plaza osoaren erdian,
mundua, gainera etorri zitzaidan. Ez nintzen ausartu eta, noski, ez nuen
kantatu. Esan dudan bezala, badut arrazoirik pentsatzeko gaur ere mendekatu egin nahi izan zela, hain zuzen ere ezkontzen nintzen egunean.
Ondorengo ospakizuna Biarritzen egin genuen eta ezkonbidaian hamar
egunez Madrilera joan ginen. Ostatu batean egon ginen, eta ezin hobeto.
Itzuli ginenean, aitak 500 pezeta eman zizkigun, senarrak soldata jaso
arte jan ahal izateko. Nik, Maderasetik alde egin nuen. Lehen hori zen ohitura: emakume bat ezkontzen zenean, lan egiteari uzten zion. Gogoan dut
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eman zidaten kitapenarekin zuri-beltzezko telebista erosi genuela, orduan
zegoena. Altzariak Mendibilen erosi genituen eta nik brodatzen eta nire
senarrak zapatak konpontzen ateratzen genuenarekin ordaindu genituen.
Nire senarrak, ni bezain aditua baitzen, esan zidan:
— Bi urte egongo gara familiarik gabe.
— Bueno, bale! — erantzun nion nik.
Zer kontatuko dut! Handienaren bataioa izan zenean, ezkondu gintuen
apaiza bera aritu zen kontuak egiten, ea ezkontza aurretik edo ondoren
sortua izan zen ikusteko. Horrek nire senarra gaizki sentiarazi zuen. Ah!,
eta nire seme-alabak etxean izan nituen, orduan gauzak entzuten zirelako
eta beldur nintzen ospitalean ez ote zizkidaten kenduko. Doña Gregoriak
artatzen ninduen, emagina zen eta.
Gu orduan Jesus Guridin bizi ginen eta gaur oraindik ere bizi gara. Gogoan dut “presa” egin arte ez zela ura iristen hona. Laudion, soilik zegoen
ura zentroan. Horregatik, kanposantu ondora zisternadun kamioia igotzen
zen, eta baldeak urez betetzen genituen. Haurrak txikiak zirenean, nire
amari tronbosia eman eta etxera etorri zen bizitzera. Antzeko zerbait bizi
izan duenak bakarrik egin ahal izango du ideia hura zer zen: baldintza
horietan haurren pixoihalak eta amarenak garbitzen zenituen, gero baldeak errenkadan jarri eta bainuontzia betetzen zenuen umeak garbitzeko,
eta noski, ur hori ez zen botatzen, komunarako erabiltzen zenuen.
Haurrak hazten joan zirenean, guk ikas zezaten nahi genuen, eta horretarako onena bi nagusiek ikasketetan bidea irekitzea zela pentsatu genuen.

Seme-alabak etxean izan nit
uen, Gregoria,
emaginarekin, gauzak entzut
en baitziren
orduan, eta beldur nintzen ez
ote zizkidaten
kenduko ospitalean.
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Horrela, besteentzat erreferente izango baitziren. Gogoan dut Mari Jose
Carrerok etxean eskola partikularrak ematen zizkiela. Gaur oso harro nago
beraiekin: langileak dira eta jende ona.
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Beste alde batetik, esango dut ni beti Elizatik hurbil sentitu naizela. Adibidez,
duela urte batzuk, sinadura pila bat bildu nituen hilerria konpontzeko eskatzeko; baita ere, abesbatzan abesten dut duela 27 urtetik, eta abar, eta,
egia esan, gustatuko litzaidake nire seme-alabak ere gertu egotea. Txikitan,
mezetara joatera animatzen nituen, eta denbora batez joan ziren, baina jaunartzea egin eta gutxira, ez zuten ezer jakin nahi izan. Orain, beste modu
batean hezten dituzte seme-alabak. Nik ez ditut gauzak horrela ikusten,
baina errespetatu egiten ditut eta, gainera, ezin dut ezer egin aldatzeko.
Labur esanda, asko pasatu dudala esan ohi dut, baina, egia esan, bizitzak ematen dizkizun nahigabeez harago, nire semeari gertatu zitzaiona
bezala, egun batean baduzu eta hurrengoan kendu egin dizute, zirkunstantzietara nahiko ondo moldatu naiz. Guk genuen soldatarekin ikasi genuen
konpontzen, ez genuen autorik edo etxerik izan nahi herri batean, eta
abar. Ezetz erabaki genuen, bost seme-alaba genituelako eta diruari begiratu behar zitzaiolako. Legatza erosi ordez, lirioak edo panekak eramaten
nituen etxera. Eta ongi. Inoiz ez zaigu jatekorik falta izan, baina gauzen
prezioa ondo begiratzera behartzen ninduen. Gainera, nire senarra ona
izan da. Gizon ona da. Ondo moldatu gara eta ondo moldatzen gara.
Maite izan nau eta oraindik maite nauela esaten dit:
— Aizu zein zaharrak garen eta aizu zenbat maite zaitudan! — esan ohi dit.
Zer gehiago desiratu ahal dut?
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Mari Paz Gerrikaetxebarria Mingo

>> Euskal komunztadura: gallina
gordoo, pollo flaca
Gure aita Erandiokoa zen, eta ama Arrazuakoa, Gernikatik gertu dagoen
herrixka batekoa. Aita oso gazte zela, Estatu Batuetara joan zen, hango
etxalde batean lan egitera. Gero, meategi bateko langileburu ere ibili zen,
baina benetan gustatzen zitzaiona baserriko lana zen, animaliak zaindu
eta gobernatzea. Beraz, handik itzuli zenean, haren nahiak beteko zituen
baserri handi baten bila hasi zen. Abere azoka batean, San Sebastian
doktorea ezagutu zuen, eta hark Arangutiko baserria eskaini zion. Aitari

| LAUDIO, 1939

San Sebastian doktoreak Aran
gutiko
baserria eskaini zion nire ai
tari.
Gustatu zitzaion, eta familia
Laudiora etorri zen bizitzera,
eta han
jaio nintzen.

gustatu egin zitzaionez, familia Laudiora etorri zen bizitzera eta, beraz,
hemen jaio nintzen ni.
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Amari, ordea, kostatu egin zitzaion. Ez zuen Gernikatik Laudiora etorri nahi,
izan ere, han izan zituen lehenengo bost seme-alabak, eta erditzeko unean,
medikua eta erizaina baserrira joaten zitzaizkion artatzera, baina Arangutin… nork artatuko zuen, bada? Ez zuen uste inor gai izango zenik zentzuzko denbora batean haraino iristeko, eta, beraz, pentsatzen zuen bere bizia
eta semearena arriskuan egon zitezkeela. Askotan entzun nion kontatzen
auzoko emakume batek laguntza eskaini zionekoa. Zera esan ei zion:
— Unea iritsi dela ikusten duzunean, zuk paratu izara zuri bat harri-pilo
horren gainean; ikusten dudanean, laguntzera etorriko naiz.
Amaren lanaren zati handiena zortzi seme-alabak aurrera ateratzea izan
zen. Gogoan dut ahizpa zaharrena bigarren ama bezalako izan zela
niretzat. Asudio baserrian zuten joskintza tailerrean ikasi zuen josten, eta
denoi egiten zigun arropa. Aita baserrian aritzen zen, laguntzen zioten
hiruzpalau langilerekin batera. Gainera, abere-tratularia ere bazen. Lan
handia egiten zuen, eta esaten zigun: “Nire enpresa da hau”.
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Haurtzaro zoriontsua izan nuen, oso. Gabonetan, Errege Magoek txokolatea ekartzen ziguten, mahaspasak… jatekoak ekartzen zizkiguten beti,
baina, adibidez, fruta bazen, ez zen nolanahikoa izaten, berezia izaten
zen. Behin, amak esnatu egin ninduen Erregeak iritsi zirela esateko. Ohetik saltoz atera, eta opariak uzten zizkiguten mahaira hurbildu nintzen.
Mahaia oso altua zenez, ez nuen ikusten, baina hanka-puntetan jarrita,
panpin baten zati bat ikusi ahal izan nuen. Zer izan zen hura! Hura poza!
Ondo gogoan dut zelakoa zen: masailtxo gorri-gorriak zeuzkan, mantal
berde poltsikoduna, eta soineko gorria. Ederra zen, eta kartoizkoa. Baina

ohartarazpena egin zidan amak: ez busti… baina abisatzearekin batera,
bururatu zitzaidan lehenengo gauza izan zen garbitzea. Di-da galdu nuen
panpina. Hura atsekabea hartu nuena!
Oroimenean indar handienarekin iltzatua daukadan oroitzapenetako bat
da lehen eskola egunarena. Azkenik, ahizpa eta anaiekin batera jaisten
hasi nintzen eskolara. Pozarren joaten nintzen haiekin, eta, gainera, kartoizko maletatxo bat neraman, ume batzuen marrazkiez apaindua, amak
erosia. Munduko neskarik zoriontsuena nintzen. Hala ere, Gumuziorenera iritsi ginenean, bazeuden zenbait gizon emakume han, susmo arraroa
hartu nuen: ez nien hitzik ulertzen. Eta pentsatu nuen: “Baina nora etorri
naiz?” Eskolan sartu, eta hantxe amaitu zitzaidan poza... Izan ere, gaztelania ikasi nuen arte, oinaze latza pairatu nuen. Gogoan ditut oraindik
andereñoaren isekak:
— Aldeana, concordancia vasca: gallina gordo, pollo flaca.
Egia da ona zela irakasten, baina oso txarto pasarazi zidan, ze, gainera,
adin horietan beste tratatu bat behar da. Gogoan dut amari esan niola
ez nuela eskolara itzuli nahi, baina hark denok ikastera bidaltzeko asmo
irmoa zuenez, animatu egiten ninduen hau esanez:
— Ikasiko duzu, ez kezkatu. Ikasi egingo duzu.
— Orduan, ez berba egin niri horrela berriz.
— Zelan, bada?
— Guk berba egiten dugun legez —erantzuten nion.

Gaztelania ikasi nuen arte, es
kola
burukomin hadian eta oinaz
e bat izan
zen niretzat.
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Baina gaztelania ikasi nuen, nola ez nuen ikasiko, bada!
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Gogoan dut, halaber, oso ondo konpontzen ginela ondo bi etxeetako bizilagunekin. Egia esan, elkar ulertzen genuen, nahiz eta denek gaztelaniaz
hitz egin, batek izan ezik. Euskaldunak esaten zuen ez zuela euskaraz hitz
egiten guardiek ez ziotelako uzten. Orduan, hau erantzuten zion amak:
— Ba ez dakit zer guardia klase izango duzuen zuek. Ez dira gureak bezalakoak izango, niri ez didatelako inoiz ezer esan, eta nik beti euskaraz
egiten dut berba.
Egia esan, Laudion ez zen euskaraz hitz egiten eta, noski; ni, urteen poderioz, praktika galtzen joan nintzen. Ahaztu ez, ama hizkuntza delako, eta
hori ez delako inoiz ahazten, baina orain kosta egiten zait, eta Batua…
are gehiago.
Baserrian lana erruz zegoenez, batzuetan aitak, amaren borondatearen
kontra, lanera joateko esaten zien anaiei, eskolara joan beharrean. Gogoan dut egun horietan, On Manuel maisua zela, eskola partikularrak
ematen zizkiela ikasteari utz ez ziezaioten. Gizon hura eta emaztea oso
pertsona onak ziren. Noizbait, bere etxean geratu nintzen lo egiten, baserriraino berandu ez igotzeagatik, eta niretzat, han geratzea, oso gauza
berezia zen. Asko maite genituen.
Oso familia batua izan gara beti, baina zazpi urte nituenean anaia nagusia Venezuelara joan zen lanera, eta urtebete geroago, hurrengo anaia.
Bi seme horiek alde egiteak ama tristatu egin zuen, eta esan zuen ez zuela onartuko beste inor kanpora joaterik. Izan ere, Arrigorriagara ezkondu
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zen arreba izan ezik, Laudion bizi izan gara beste guztiak. Gauza hauek
gogoratzen ditudan bitartean, ezin dut saihestu ama hil zitzaidanekoa gogoratzea. 72 urte zituen. Oso argala izan zen beti, gutxi jaten zuen. Negu
batean, gripe gogor bat hartu zuen eta ez zen suspertu. Hil zen gauean
harekin egon ginen ume guztiak eta irribarrez egon zen etengabe, denekin zein ondo sentitzen zen kontatzen. Zoriontsu hil zen, familia elkartua
inguruan zuela.

>> Mostradorearen atzeko saltsetan
Ondo eta maitasunez gogoratzen dudan beste gauza bat da ama plazara jaisten zenekoa, sagarrak, aranak, arrautzak… Baserriko gauza asko
saltzen zituen. Txikia nintzen, baina asko gustatzen zitzaidan laguntzea,
batzuetan ezin nuen arren, mezetara joan behar nuelako. Bitxia da: gurasoek ez ninduten joatera behartzen, baina larunbatetan maistrak galdetzen
zuen gelan:
— Goizean, zer da?
Eta lagun batzuek erantzuten zuten:
— Goizean igandea da. Meza entzun behar da bekatu larriaren mehatxupean, eta arrosario santua errezitatu bekatu arinaren mehatxupean.

Gurasoek ez ninduten mezatar
a behartzen.

Niri behartzearen kontu hura ez zitzaidan batere gustatzen.
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Artean 14 urte bete gabe nituela, eta garai hartan eskola eta bertan ikasten nuena gustatzen bazitzaidan ere, Ricardo Oruetak harekin batera lan
egiteko eskatu zidan, plazan zuen lanpostura. Antza, ikusi zuen ondo moldatzen nintzela amarekin saltzen. Amari galdetu nion, beraz, eta, etxean
beti egiten zen legez, bazkalorduan azaldu zuen gaia. Hasiera batean,
dena zen oztopo, baina, azkenean, lortu egin nuen baimena. Zein pozik
egongo nintzen mostradore baten atzean!
Hurrengo urteko egun batean, aita herrenka itzuli zen larretik, eta hasiera
batean berez sendatuko zela uste genuen arren, “gasezko gangrena” zen,
Juan Urrutia jaunak diagnostikatu zuenez. 15 egun geroago hil zen, eta
pena handia hartu genuen; gainera, bizitza aldatu zigun, diru-sarrerek
nabarmen egin baitzuten behera.
Bi urte geroago, Oruetak esan zidan postua eskualdatuko zuela eta, amaren laguntzarekin, neure postua eskuratu nuen. Denetarik saltzen hasi nintzen, Laudioko beste denda batzuetan egiten zuten bezala. Gogoan dut,
behin, hornidura-postuak kontrolatzen zituztenen bisita izan nuela.
— Maria Paz Gerrikaetxebarria zara? Badakizu delitua dela pernila eta
xaboia salmahai berean saltzea?
Nik azaldu nion urdaitegiko eta itsasoz haraindiko produktuak ondo bereiziak zituela eta, gainera, Laudion denok berdin saltzen genituela, baina
alferrik. Genero fresko guztia konfiskatu zidaten: oilasko kaxak, txuleta zintak... Dena eraman zuten eta zuri-zuri eginda utzi ninduten. A zer nolako
nahigabea! A! Eta ohartarazi zidaten 24 orduan erabaki behar nuela
urdaitegiko produktuak ala itsasoz haraindikoak salduko nituen. Orduan
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22 urte nituen eta gainditu egin ninduen egoerak, hainbesteraino, ezen
dena uztea pentsatu bainuen. Amak, ostera, jarraitzera animatu ninduen,
eta orduantxe erabaki nuen urdaitegia jartzea.
Lan gogorra zen, goizeko zazpietan hasten zelako generoa prestatzen eta
gauera arte ez zelako amaitzen. Horrela egunero, baita igande goizetan
ere. Baina jendearekin harremanak izatea asko gustatzen zitzaidanez, ez
zitzaidan hainbeste kostatzen lan egitea. Tira, San Anton egunean izan
ezik; goizean irekitzen genuen postua, eta gogoan dut behin baino gehiagotan, itxi bezain laster, Amalia, Jose Santamaria eta hirurok bidezidor
guztietan zehar joaten ginela ermitaraino, ikusteko ea zerbait gozatzera
iristen ginen, kandelen kea baino ez bazen ere, San Anton eguna oso
egun berezia baitzen Laudioko jendearentzat.

San Antonio eguna oso egun

berezia zen
Laudioko jendearentzat.

>> Egun osoa elkarrekin
Chus, gero senar esango nuena, Comillasetik etorri zen Laudiora lanera,
nire anaiaren bitartez. Hasieran, etxeko lanetan aritu zen, eta, bakarrik
zegoenez, askotan geratzen zen etxean. Amak esaten zigun:
— Oso triste dago gaixoa. Ez gaizki tratatu.
Eta, egia esan, ez genion tratu txarrik eman, baina nik hainbesteko harremana nuen harekin, elkarrekin ibili eta ibili ostean, senar-emaztegai bihurtu
ginen, eta 21 urte neuzkala harekin ezkondu nintzen.
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Gogoan dut ama koitadua beldur zela, hain gazterik ezkondu nintzenez,
berak bezainbeste seme-alaba izango ote nituen, eta esaten zidan:
— Begira; umeak ederrak dira eta asko maitatuko dituzu, baina errukaria
zu!
Lamuzako Done Petri elizan ezkondu ginen, eta ospakizuna Biarritz zaharrean egin genuen, Latiorron zegoen hartan. Ni ez nintzen soineko luzez
ezkondu. Ez zitzaizkidan gustatzen soineko horiek, bazirudielako lehen
jaunartzean bezala jantzia joango nintzela. Beraz, oso arropa politarekin
joan nintzen, eta horretarako preseski egin nuen, baina “labur” jantzia joan
nintzen. Gero, eztei-bidaian, Donostiara eta Santanderrera joan ginen.
Berehala jaio zen Gentzane, eta hamalau hilabete geroago Josune… baina hortik aurrera, kontua kontrolatzen hasi ginen.
Alabak jaio zirenean, senarra nirekin etorri zen urdaitegira lanera, eta
neska bat hartu genuen umeak zaintzeko, eskolan hasi arte. Aitortzen dut
senarra hain ona izan ez balitz, eta elkarrekin hain ondo moldatu izan ez
bagina, poikutura joango zela dena, beti geundelako elkarrekin.
Leku berean lan egiten genuenez, etxean zerbait egitea beste erremediorik
ez zuen. Nik ezin nuen guztiarekin, izan ere, alabez gain, leuzemiak jota
neukan Jose anaia ere zaintzen nuelako. Beraz, senarra arduratzen zen
umeak bainatzeaz. Nolanahi ere, ez zen beste ezein gizonen desberdina.
Garai hartan, gizonek ez zuten ezer egiten etxean. Gauzak egiteko esan
behar zitzaien eta, egiten bazituzten ere, ez zuten emakumeek bezala,
hau da, “hasi eta buka” egiten.
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Gurasoek gurekin egin bezala, nik ere ez nituen nire alabak elizara joatera
behartu nahi, baina animatu bai, animatzen nituen. Izan ere, txikienari
asko gustatzen zitzaion joatea. Gero konturatu nintzen kantatzea zela benetan gustatzen zitzaiona. Seko ondo kantatzen zuen!

Garai hartan, gizonek ez zute
n
ezer egiten etxean.

Ikasketak egin zitzaten ere saiatu nintzen. Esaten zien:
— Nik badakit zer egin nezakeen, eta ez nuen egin.
Eta, tira, txikiak Ekonomia ikasi zuen. Hala ere, zirkunstantziek banandu
egin dute lortu zuen etorkizun profesionaletik. Batzuetan galdetzen diot:
— Ez al duzu penarik hartzen zure karrerarekin zerikusia duen zerbaitetan
lan egin ez egiteagatik?
Baina beti erantzuten dit hari ere asko gustatzen zaiola urdaitegia eta,
egia esan, zoriontsuak dirudite hor biak, lekukoa hartu ostean. Edo, hobeto esanda, lekukoa nigandik jaso ostean, izan ere, senarrak 44 urterekin
oso minbizi gaiztoa igaro baitzuen. Ebakuntza egin zioten, eta, mirariz,
aurrera egin zuen, baina ezin izan zuen lanik egin orduz gero. Orduan,
Josunek Bilboko lana utzi eta laguntzera etorri zitzaidan. Uste genuen aldi
baterako izango zela, baina ez.
Hamabi urte geroago, senarra hil egin zitzaidan, eta une hartan dena
amaitu zela pentsatu nuen; postua uztea erabaki nuen. Ez nuen erretiroa
hartzeko adinik, ezta adorerik ere.
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>> Abasto plaza
Astebetez etxean egon ostean, zera esan nien alabei:
— Urdaitegira itzuliko naiz.
Eta han ibili nintzen 65 urte bete arte. Gauza asko gertatu dira hainbeste
urtean, baina bereziki bizi dut gogoan Aceros itxi zutenekoa, askotan
etortzen ziren emakumeek ez zutelako dirurik ordaintzeko. Ni beti saiatu
naiz laguntzen. Ez nituen gauzak oparitzen, nik ere ezin bainuen, baina
esaten nien:
— Zure seme-alabek jan dezatela. Dena konpontzen denean, pixkanaka
ordainduko didazu.
Jendea ona da, eta ia denek ordaindu zizkidaten zorrak.
Uholdeak ere gogoan ditut. Senarra eta biok urdaitegian geunden eta euria bota eta bota aritu zen arratsalde osoan. Ikusten genuen ura gainezka
egiten ari zela... Beraz, salmahaira igo eta hau esan nion senarrari:
— Ni ez naiz hemendik mugituko.
Baina mugitu, mugitu egin nintzen, gogotik mugitu ere! Gau hartan eta
biharamunean udaletxera joan nintzen, han babestutako beste hainbatekin
batera... Dena seko suntsitua geratu zen. Ez generorik, ez hotz-ganberarik,
ez ezer… baina bizirik geunden behintzat.
50 urte lanean Abasto plazan! Esatea erraza da, ezta?
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Pilar Isusi Monasterio

| LAUDIO, 1941

>> Laudio beti izan da gure
epizentroa
1941eko ekainaren 10ean jaio nintzen Goikoplazan, Laudion, nire birraiton-amonek ezkontzean egin zuten etxean, gaur egun bizi garen tokian.
Nire haurtzaroa Laudion igaro zen zortzi urte bete nituen arte, eta esan
dezaket herriko edozein umerena bezalakoa izan zela.
Gogoan dut nire etxe inguruan harrizko harlauza handi batzuk zeudela.
Horietan trukemenean edo gurutzeko txingoan saltoka jolasten genuen, bai
eta panpinetara ere, lastozko bi kotxetxotan atera eta paseoan joaten baikinen. Orain harlauza horiek estalita daude, kaleko zoladura 70 zentime-
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tro igo baita. Haurtzaroko lagunak ere gogoan ditut: Sonsoles Gastaca,
Margarita Urquijo eta Ana Mari Larrea.
La Milagrosa ikastetxera joan nintzen eta Sor Eustakiak klasea eman zidan.
Aurreztik ama arduratu zen guri irakasteaz. Hala, ordurako Mari Carmen
arrebak eta biok bagenekien irakurtzen, zerbait idazten eta batuketak ere
egiten. Ondoren, Sor Josefinaren klasera pasa nintzen, “klase partikularra” deitzen zitzaiona. Berak jarraitu zuen gure heziketarekin eta Lehen
Jaunartzea egiteko ere prestatu gintuen. Hori 1948ko maiatzaren 16an
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egin nuen. Urte horren amaiera negargarria izan zen, aita biriketako minbiziak jota hil baitzen. Don Javier Martinez Kleiserrek hasieratik diagnostikatu
zion, baina Pepe Tipularrek ezin zuen sinetsi Pepe Isusi bere laguna, Pepetorro, hil zitekeenik, eta gaixotasuna Kochen baziloagatik zela ikusi zuen,
edo ikustea uste izan zuen. Horregatik, aita Miranda de Ebroko Arrospide
doktorearen klinikara eraman zuten tuberkulosi-tratamendua hartzeko. Ez
zen zorterik izan, eta Goikoplazara itzuli zenean metastasia zuen gibelean
eta hezurretan. Bi hilabete geroago hil zen. 1949ko Erregeek opari ugari
ekarri zizkiguten eta gogoan dut orduan pentsatu nuela: “Hau aita da,
zerutik bidaltzen dizkiguna”.
Aita hil eta urtebetera, amaren aldetiko amonaren etxera, Basaurira bizitzera joan ginen arren, gure epizentroa beti izan zen Laudio. Udan, gure
bizitzako oroitzapenik kutunenetako bat Olabarriatarren etxean, Zubiko
etxean, goiz eta arratsalde pasatzen genuenekoa da. ‘Amak’, Doña María
Jesús Palacio Atard andreak antolatzen zituen jolasak: mozorrotu egiten
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ginen komediak egiteko, marmeladak egiten genituen, irratia entzuten genuen... “Ama Arrosa” izeneko irrati-eleberri bat entzuten genuen bazkalostean, eta gogoan dut opera ere entzun genuela, María Callas Coliseora
etorri zenean, Bilbon. Are gehiago, gogoan dut “kibo” edo faltsu bat egin
zuela kantuan.
Egia esan, abuztuan, Laudio beste herri bat zen. Zezen-plazara bitartean
hesiak jartzen hasten ziren unetik, beste giro bat arnasten zen; oso festa
giroa, non mundu guztia mundu guztiaren laguna zen. Jaiak 15ean hasten
ziren egiten zen erromeriarekin Urkixo Markesa kalea, gaur egun Baia
kalea eta orduko errepide orokorrarekin, gaur egun Nerbioi kalearekin
bidegurutzean. Hurrengo eguna, San Roke eguna, Laudioarrena zen eta,
hurrengoan, San Rokezar egunean, jende asko jaisten zen Okondotik eta
inguruetatik zezenetara. Gogoan dut gure amonaren lagun baten etxeko
balkoitik ikusten genituela. Doña Toribia zuen izena, Aranaren alarguna
eta Jose Luis eta Ignacioren ama. Zezenak baino lehen eta Herriko Plazan

“Ama Rosa” izeneko eleberri ba
t entzuten
genuen bazkalostean.

bertan, euskal dantzen erakustaldia zegoen, ederra, zoragarria zena.
Zekorketaren eguna ere oso egun dibertigarria zen: Herriko “neska ederrak” manolaz jantzita irteten ziren eta mutilek zekor bat toreatzen zuten.
Gogoan dut tarantan batzuk jasotzen zituztela, airetik aterata… Oso dibertigarria zen. Eta jaiak amaitzerakoan, bi egun sakratu zeuden: Odolosteen
Eguna eta Kofradiaren Eguna.
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Laudio oso desberdina zen. Orduan, Urkixo Markesa kalea asfaltatu gabe
zegoen, eta Dolumin Barikuan idien harri-narrasketa eta abereen erakusketa ospatzen ziren.
Gogoan dut, halaber, Larrazabaletik jaisten zen jendea baserritik ibiltzeko
oinetakoekin etortzen zela, eta errepide nagusiarekiko bidegurutzera iristean zapata batzuk janzten zituela herritik ibiltzeko. Nire etxean, adibidez,
nire amonaren lagunak ziren Valentina izeneko andre batek eta Benita
izeneko beste batek uzten zituzten oinetakoak. Baserrira itzultzean, jaso
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egiten zituzten. Eta gauza bera gertatzen zen Laudioko beste alde batzuetan ere, adibidez, San Roken, Tomasita Ibarluzearenean uzten zituzten.
Apurka-apurka, Laudio industrializatzen eta hazten joan zen. Udatiarrek
behera egin zuten eta etxe zaharrak desagertzen joan ziren. Gabonetan
eta udan Goikoplazara etortzen ginenean, atentzioa ematen zuten aldaketak ikusten genituen:
— Begira, etxe berria, pisuetakoa.
Eta horrela, etortzen ginen bakoitzean. Etxebizitzak behar ziren lanera
etortzen zen jende kopurua hartzeko; beraien sorlekua herrimin handiz utzi
eta poz handiz gure herrian beste bizimodu bat aurkitzen zuen jendeak.
Haiei eta horren alde egin zuten agintariei esker, gaur egungo Laudiorekin
topo egiten dugu, azpiegituraz eta zerbitzuz hornituta; horrela, baditugu
Institutua, Lanbide Heziketako Eskola, eta abar. Etorri ziren familiak integratu egin ziren eta harrera ona egin zitzaien, baina baliteke burugaberen
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batek gutxietsi egin izana, baina salbuespena izan zen. Eta, gaur egun,
horien ondorengoak dira gaurko laudioarren gehienak.

>> Autonomoa izatearen garrantzia
Gai pertsonalagoetara itzulita, amak beti tematu zuen ondo prestatuta
egon behar genuela. Nahi zuen gu autonomoak izatea, eta, horretarako,
ikasi egin behar genuen. Ez zuen sekula ikusi irtenbide gisa, ez ezkontza, ez gaztetan lanera joatea. Berarentzat funtsezkoa zen prestakuntza.
Guri, Basaurin bizi ginenez, erraza egin zitzaigun Bilbon ikastea. Bizkaiko hiriburuan bizi zen izeba eta amabitxi nuen Juanitak matrikulatu egin
ninduen Emakumezkoen Institutuan Batxilergorako Sarrera egiteko. Horrez
gero, Aita Póvedaren Teresiarren Ikastetxean jarraitu genuen, Bilbon ere.
Teresiarren Erakunde hori oso fidagarria eta berritzailea zen ikuspuntu pedagogikotik eta kristautik. Irakasle guztiak lizentziatuak ziren eta oso zorrotzak ikasleekin; horregatik, gerora, hor ikasitako asko unibertsitarioak
izan ziren. Beti esaten dut errazagoa egin zitzaidala Medikuntzako karrera
batxilergoa ikastetxean egitea baino.
Ni Medikuntza Fakultatean hasi nintzen urtean, neska gehiago hasi ginen

Amak beti azpimarratu zuen on
do
prestatuta egon behar genuela
. Autonomoak
izatea nahi nuen.

matrikulatzen. Guztira, ikasleen % 20 inguru ginela uste dut. Gaur egun,
ia gehienak emakumeak dira eta espediente bikainak dituzte. Karrerako
hirugarren mailan nengoela, Banco Bilbaok Bankuko langileen umezurtz
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edo seme-alabentzako hamar beka atera zituen Espainia osoan, eta horietako beka bat eman zidaten. Diruz ondo hornitutako bekak ziren. Ordutik
aurrera, ez nintzaion pezeta bat ere kostatu amari.
Karrera bat hasten denean, egin ohi da bokaziozko motibazio batengatik
edo inguruko norbaitek ikasi duelako, etab. Nik, karrera hastean, pediatra
izan nahi nuen, baina unibertsitateko ospitalean egiten ziren egonaldietan
beste espezialitate batzuk ikusi ahala, nire orientazioa aldatu egin zen.
Neuro-psikiatriako zerbitzuan, Barne Medikuntzako katedrari atxikita zegoenean, ikusi nituen lanean profesional batzuk nahasmendu psikikoak,
somatizazioak, depresio-baliokideak eta abar tratatzeko eta bideratzeko
modu eta era berri bat erakutsi zigutenak; eta motibatu eta bultzatu ninduten Valladoliden hasi, Madrilen jarraitu eta Suitzan amaitu nuen neuro-psikiatriako espezialitatearen alde egitera. Madrilen Francisco Franco
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ospitalean egin nuen hori, gaur egun Gregorio Marañón denean, eta
han asko ikasten zen, Madrilgo larrialdi psikiatriko guztiak iristen baitziren
hara. Gogoan dut ospitale horretan egon nintzen egun batean, kafetegian
nengoela, bi ezezagun hurbildu zitzaizkidala eta Alcalá Henareseko espetxean bisitatzen nuen pertsonarekin zer lotura nuen galdetu zidatela.
— Nire herriko neska bat da, Merche Aguirre izenekoa — esan nien.
Eta gaur arte. Besterik ez nuen jakin.
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>> Mundu desberdinetatik gentozen
Laudioko jaietako egun batean, Tere Lecanda, Luisa Santamaria eta Araceli Picaza lagunekin Florida tabernan nengoela, “nire jauntxoa” ezagutu
nuen, Sabin, nire senarra. Sabinek oso ondo sentiarazten ninduen, idolatratu egiten ninduen, banintz bezala tratatzen ninduen eta oso dibertigarria, kirolaria eta zinemazale amorratua zen, eta nik ez nekizkien gauza
asko zekizkien berak. Mundu ezberdinetatik gentozen.
Ez zen ezkongaialdi erraza izan gurea, kilometro askotara bizi ginelako,
urrunduta; alabaina, ahal genuen guztia egiten genuen sarritan elkar ikusteko. Gogoan dut Suitzara ni ikustera joan zen lehen aldian autoz egin zuela
bidaia osoa, kaxa bat gaileta eta botila bat ur aldean hartuta, bidean
gelditu beharrik ez izateko eta estutasunetan ez egoteko, frantsesez hitzik
ez zekielako, noski.
Lau urtez ezkongaietan irteten ibili ondoren, ezkontzea erabaki genuen.
Suitzatik zuzenean itzuli nintzen ezkontzeko. Erabaki genuen ez esatea
inori ezkontzen ginela, eta hala egin genuen. Ezkontza intimitate itxi eta
zorrotzean izan zen. Kexaan egin genuen, eta gero Guria jatetxera joan

Erabaki genuen inori ez esatea
ezkontzen
ginela, eta hala egin genuen
. Ezkontza
intimitate hertsian izan zen
.

ginen, ezkontzako aita-amabitxiekin, ospatzera. Handik, gure familiei deitu genien ezkonduta geundela esateko.
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Handik gutxira gure seme-alabak etorri ziren: Susana jaio zen eta geroago
Sabin. Ondoren, bi abortu izan nituen, bata nire etxeko sute partzialaren
ondoren izan zela uste dut, eta bestea uholdeen ondoren. Legratu bat egin
zidaten eta haurdun geratu nintzen 85eko uztailean hilda jaio zen neskato
batekin. Korapilo oso bat zuen zilbor-hestean zehar, oso gauza arraroa
(medikuoi gertatzen zaizkigun gauzak).
Sabin eta biok saiatu gara seme-alabei beraientzat onena iruditu zaiguna ematen, guraso guztiak bezala. Beraien prestakuntza lehentasunezkoa
izan da, pertsona eta profesional gisa. Nik esaten hauxe nien:
— Hemen ikasi behar da. Ikasten ez duenak ez du jaten.
Gaur egun biak ere lizentziatuak dira.

>> Kontziliazioa funtsezkoa da
Biei aukera berdinak eman dizkiegu, nire ustez. Horri dagokionez, ema-
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kume naizen aldetik, esan behar dut bizitzan zehar ez dudala inoiz izan
zapalkuntza sentsaziorik, ez eta gizonen menpe egotearen sentsaziorik
ere, baina ikusi dut beste emakume batzuek hori jasan dutela. Alde horretatik, pribilegiatu samarra izan naizela uste dut. Hala ere, desberdintasun-egoerak ere bizi izan ditut. Gogoan dut behin Salamancan parte hartu
nuela “Espainian depresioaren prebentzioari eta tratamenduari buruzko

azterlana” egiteko batzorde baten sorreran. Han neska batzuk baginen
ere, zuzendariari ez zitzaion gauza hoberik bururatu zientifikoki eta biologikoki frogatuta zegoela emakumea gizona baino askoz pobreagoa zela
esatea baino, batez ere, adimenean. Bestela esanda, gizonaren adimena
emakumearena baino handiagoa zela beti. Gaur egun ere neure buruari
galdetzen diot ea zergatik ez ginon denok han altxatu berari zaplaztekoak
ematera... Hala ere, gauzak zer ziren orduan: inork ez zion ezer esan.
Baina, bai, lanean, adibidez, seme-alabak zituzten emakumeen kasuak
ezagutu nituen, banandu ezin zirenak; izan ere, hori egiten bazuten, ez
zuten zer jan, ez emakumeek, ez beraien seme-alabek. Eta etxean zuten
egoera jasanezina zen. Onartzen dut asko sufritzen nuela eszenatoki horiek ikusita. Zorionez, azken 25 urteetan, gauzak onerako aldatu dira, eta,
gaur egun, tratu txarrak jasan dituen emakumeari laguntzeko zerbitzuak,
laguntza-telefonoak eta abar ditugu, egoera horietara jotzeko, bai eta sentsibilitate sozial handiagoa ere.
Lan-bizitzatik erretiratu ondoren, egiaztatu ahal izan dut familiak eta lanak
oso “harrapatuta” izan nautela bizitzaren zati handi batean. Libre sentitzen naiz jubilatu nintzenetik. Horregatik uste dut oso garrantzitsua dela
pertsona bakoitzaren familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzea, batez ere
emakumeena. Ezinbestekoa da zereginen banaketa bakoitzak bere gain
hartzea eta kontuan hartzea seme-alabek leku garrantzitsua betetzen dutela
gure bizitzan... duten adina izanda ere.

Azken 25 urteetan, gauzak on
erako aldatu
dira, eta, gaur egun, tratu tx
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Marisa Gómez Rodrigo

| BILBO, 1933

>> Munduko neskarik zoriontsuena
Bilboko Astarloa kaleko 3. zenbakian jaio nintzen. Bilbotarra naiz, eta
Laudio asko maite badut ere, 60 urte baino gehiago bizi izan bainaiz
bertan, Bilbon berriro bizitzea proposatuko balidate, joan egingo nintzateke aldatu den guztia gertatu den arren eta, jakina, jada ez den hazi nintzeneko hiria. Batzuetan, nire buruari galdetzen diot Bilborekiko maitasun
hori ez ote den izango han bizi izan nuen nire bizitzako garai bikainaren
oroitzapenaren emaitza.
Inork ez nazala harrotzat jo, munduko neskarik zoriontsuena izan nintzela esaten badut. Guraso zoragarriak izateko zortea izan nuen, eta, txikia nintzenez,
guztien mimoak eta arreta jaso nituen — ez bakarrik nire familiarenak, baita
familia zabalenarenak ere —. Nire haurtzarokoa mundu zoragarria zen.
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Amak Guadalupe Rodrigo Del Busto zuen izena. Piano karrera ikasi zuen,
garai hartan, bere inguruko emakumeak pianora eta seme-alabak zaintzen
jarduten zirelako. Aitak Julián Gómez Vega zuen izena. Valladoliden jaioa
zen eta 1918an iritsi zen Bilbora, maisu nazional lanpostuaren plaza bat
betetzeko. Eta behin etorrita, geratu egin zen. Nire gurasoek elkar ezagutu
zutenean, maitemindu egin ziren. Hala ere, amamak ez zuen nahi nobio
egin zitezenik, aita ez zelako hemengoa. Ez zuen ezertarako balio izan,
bi urte geroago ezkondu baitziren.
Cervantes Eskolako irakaslea izan zen aita, Lersundi kalean, baina ez zen
edozein maisu izan, baizik eta bere lanbideagatik grinatsua eta berari
emana. Hala aitortu zioten ‘Alfontso X.a Jakitunaren Urrezko Domina’ eman
ziotenean. Nik, jada txikitatik, handia sentitzen nuen. Gogoan dut ahizpa
eta biok berarekin joaten ginela eskolara eta niretzat ‘Jainkoarekin’ batera
joango bannitz bezala zen. Betidanik asko miretsi izan dut nire aita. Berarengatik sentitzen genuena gurtza zen.

>> Ikasketak dira seme-alaba bati
eman dakiokeen gauzarik onena
Erlijio katolikoa irakatsi zigun aitak eta horregatik ginen eta gara katolikoak
ehuneko ehunean. Logikoa litzateke pentsatzea, hain fededunak izanik,
ikastetxe erlijioso batera eramango gaituztela, ezta? Bada, ez zen horrela
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izan. Ez gara inoiz moja eskolara joan. Eskola nazionaletan ikasi genuen
beti eta, gero, Valladolidera joaten ginen azterketak egitera. Aitak ez gintuen inoiz ikastera behartu, baina horretarako aholkuak ematen zizkigun.
Seme-alaba bati eman zekiokeen gauzarik onena karrera bat zela uste
zuen. Nire arrebak Filosofia eta Letrak ikasi zituen, eta nik batxilergoa
amaitu nuenean, etxean galdetu zidaten:
— Beno, eta orain, zer ikasiko duzu?
Eta nik esan nien:

Aitak erlijio katolikoa irakat
si
zigun, eta horregatik ginen
eta gara
katolikoak ehuneko ehunean
, baina
ez ginen inoiz mojen ikaste
txe batera
joan.

— Nik, Erizaintza.
Nire familiako inor ez zen osasun munduan aritu, baina txikitatik gustatzen
zitzaidan. Denborarekin, pentsatu dut, orduan Bilbon Medikuntza egon
izan balitz, karrera hori ikasiko nukeela. Nolanahi ere, ez naiz batere
damutzen Erizaintza egin izanaz.
Gogoan dut goizean Basurtuko Ospitalean ikasten genuela. Han, Laudioko
bi ikaslerekin egin nuen topo, Roque Urrutia eta Azkunagarekin, eta gero,
arratsaldean, klase partikularrera joaten ginen. Urte zoragarriak izan ziren.

>> Nire lehen harremana Laudiorekin
Nire harremana Laudiorekin duela urte asko hasi zen; izan ere, ama gaztetan etortzen zen hona uda pasatzera, Plazako pisu batera. Bai, gaur
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egun arraroa dirudien arren, Laudio, orduan, Bilboko eta beste leku ba-
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tzuetako jende askorentzat uda pasatzeko eta aisialdirako herria zen.
Ni neu uda askotan etortzen nintzen lagun batzuek Aretako Katean (La
Cadenan) zuten etxera. Ibaiaren alde hartan bainatzen ginen, eta batzuek han bertan ikasi zuten igerian. Gero, bizikletak hartu eta Plazara
joaten ginen. Urte haietan, Laudioko giroa oso ona zen; jende bikaina
zegoen, baina, kontuz, horrekin ez dut esan nahi orain jende jatorra ez
dagoenik. Inola ere ez.
Egia esan behar badut, Laudiora etortzeko zaletasuna ez zen udara mugatzen. Gaztetan, sekula ez genituen galtzen Santa Luzia eta San Antonio
erromeriak. Agendan markatuta genituen egunak ziren. Bilbotik hamabi
edo hamalau laguneko talde bat gentozen. Maizekoak edo ohikoak ginen. Zer zen hura! Eta gero, dantza, noski. Onartzen dut nik dantza asko
eta oso gustura egin dudala Laudioko Plazan.
Eta, tira, esan ohi den bezala, uretara maiz doan pitxarra,... Zeren
ekainaren 13an, San Antonio egunean, eta San Antonion bertan gainera, ezagutu bainuen geroago beragaz ezkonduko nintzena. Handik
aurrera gauzak aldatzen hasi ziren. Ordura arte, ezkongai asko izan
nituen; alabaina, andregai, andregai esaten dena, Felixena baizik ez
nintzen izan. Gogoan dut etxean esan nuenean Laudioko mutil baten
neska-lagun egin nintzela, nire gurasoei izugarri gustatu zitzaiela, oso
maite baitzuten herri hau.
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>> Familia eta lana uztartzea
Bilbon klinika askotan lan egin nuen eta asko ikasi nuen nire lankideengandik. Gainera, oso mediku onak egokitu zitzaizkidan eta asko baloratzen
ninduten. Garai hartako anekdota gisa, gogoan dut, halako batean, lan
egiten nuen okulistari, Olazaguirre doktoreari, jakinarazi niola ezkondu
egingo nintzela eta zegozkidan egunak hartuko nituela. Bada, nire harridurarako, esan zidan:
— Ah, ez! Sentitzen dut, Marisa, baina zu ezin zara ezkondu egun horretan ebakuntza bat dudalako eta behar zaitudalako.
Beraz, ezkontza bizpahiru egun atzeratu behar izan genuen. Zer egin
behar genion, bada!
Azkenik, ezkontza-eguna iritsi zen, eta, gauzak zer diren, beltzez ezkondu
behar izan nuen: Felixen aita duela urtebete hil zen, eta doluak aurrera jarraitzen zuen. Bere familiako inor ez zen bertaratu, baina ni horren
maiteminduta nengoen, non berdin zitzaidan nire soinekoaren kolorea,
ospakizuna jendetsua ala sinplea zen... Nire ilusioak gainditzen zituen
eragozpen txiki haiek. Gainera, aurrerago beste ospakizun bat egiteko
aukera izango genuela pentsatu genuen. Eta halaxe izan zen: 50 urte
geroago, errebantxa hartu eta urrezko ezteiak ospatu genituen handikiro.

Beltzez ezkondu behar izan nue
n, Felixen
aita urtebete lehenago hil zela
ko eta doluak
aurrera jarraitzen zuelako.
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Orduan emakume askok egiten zutenaren aldean, nik Erizaintza ikasi eta
ilusio eta gogo handiz prestatu nintzenez, ezkonduta egon arren, lan egiteko erabakiari eutsi nion. Laudiora bizitzera etorri nintzenean, Larrialdietan
hasi nintzen. Gogoan dut urte haietan zuk beraiei arreta emateko jendeak
etxera deitzen zizula eta ez diodala inoiz inori ezetz esan.
Gogoan dut, halaber, lanean hasi nintzenean, nolabaiteko beldurra ematen zidala emagin lanak egiteak, beldur bainintzen erditze batean haurra
edo ama hilko ote zitzaidan; hala ere, ezin bestela izan eta, urte askotan
erditzeak artatu behar izan nituen. Eta argi gera bedi ez dudala inoiz sosik
kobratu horregatik, hori ozen esan dezaket. Bestalde, izan nituen lankideak bikainak izan ziren. Gaur egun, oraindik ere bazkaltzeko geratzen
gara. Oso harreman ona izan nuen eta dut guztiekin.
Niretzat, Laudion bizitzea gauza bikaina izan zen. Herria ezagutzen nuen
eta dagoenko nire bizitzaren zati bat zen. Etorri nintzenean, jada industria
asko sortzen ari zen eta jende asko etortzen zen lanera. Gogoan dut,
ezkonberritan, beheko solairu batean zegoen etxe batean bizi ginela, eta
handik Laudiora iristen zen jendea ikusten nuela, maleta haiek zekartzatela
sokaz lotuta... Nik mundu guztiarekin hitz egiten nuen, txikitan aitak askotan errepikatu baitzigun:
— Beti mundu guztiarekin hitz egin. Inor ez da, beste inor baino gehiago,
ezta gutxiago ere. Denok berdinak gara.
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Eta iruditzen zait, oro har, Laudioko jendeak harrera ona egin ziela urte
haietan etorritako guztiei.
Larrialdietan lan egitean, nolabait esateko, ordutegi ‘berezia’ nuen: arratsaldeko bostetan hasi eta goizeko bederatzietan irteten nintzen. Gogoan
dut lankideekin gosaltzen nuela, erosketak egiten nituela eta etxera joaten
nintzela senarrarentzat eta seme-alabentzat janaria prestatzera. Seme-alabekin sekula ez nuen laguntza gehiagorik izan, amak egiten zien konpainia baino, alargundu zenean gurekin bizitzera etorri baitzen, eta nire
alaba zaharrenarena baino, berehala hasi behar izan baitzuen haurrak
zaintzen.
Etxetik kanpoko lana eta familiaren arreta uztartzea ez zen batere erraza
izan. Sekula ez nuen pentsatu ume asko edo gutxi izango nituen. Niretzat

Inoiz ez nuen laguntza gehiag
o izan semealabekin nire amak egiten zi
en konpainia baino.

baziren… zoragarria zen hura. Maitasuna zen. Seme-alabak bazetozen
eta bazetozen, baina, jakina: bat, bi, hiru, lau, bost... Beraz, seigarrenarekin haurdun geratu nintzenean, esan nion: “Felix, aski da!”, eta esan
nion lan egiteari utzi eta denboraldi batez atseden hartuko nuela, ikusteko
nola konpon gintezkeen. Egia esan, Felixek sekula ez zuenez nahi izan nik
lan egitea, nahiago baitzuen seme-alabei kasu eginez ni etxean geratzea;
oraingo honetan, lana uztera animatu ninduen. Hala ere, banekien soldata
bakar batekin ezin zirela guztion eskolak ordaindu, ezta gurea bezalako
familia ugariek duten gastuen kopurua ere. Ezinezkoa zen. Lan egitea niri
ez zitzaidan axola eta banekien berriro egingo nuela, baina une hartan
gelditzeko beharra nuen, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen.
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Eta, halaxe, txikia izan behar izan zuen baina, berehala hasi ziren arazoak Acerosen, eta dena aldatu egin zen etxean. Langile gehien zituen
Laudioko enpresa bazegoen egoera ekonomiko larrian. Industria-birmoldaketa bazihoan ehunka langile kalera bidaltzera, horien familiak egoera
zail eta zalantzagarrian utzita. Pena handia ematen zidan Acerosen alde
lan egin eta bizi izandako jendea kalean ikusteak. Eta, noski, langileetako
bat nire senar Felix izan zen. 17 urterekin hasi zen enpresan eta lanik gabe
geratu zen, 53 urterekin eta sei seme-alabarekin. Hura izugarria izan zen.
Aceros itxi zenean, nire lanpostura itzuli nintzen, harik eta 66 urterekin
erretiroa hartu nuen arte. Gustatu zitzaidan hori egitea eta asko gozatu
nuen. Sarritan pentsatzen dut, gaztea banintz, berriro lanera itzuliko nintzatekeela.

>> Dena ez da arrosa-bide bat
Pertsona baikorra eta alaia naizela uste dudan arren, bizitzan ez da dena
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erraza izan. Esan dudan bezala, urte askoan, kanpoko eta barruko lanak
uztartu behar izan nituen, eta hori bereziki zaila izan zen, familia horren
handia genuelako; gainera, Acerosen itxierak eragin zuen kolpea jasan
genuen, eta, gero, bizitzak une mingarriak pasarazten dizkizu beti, onartzeko zailak direnak. Horietako bat 1990eko Gabonen ondoren gertatu
zen: orduko hartan, nire arrebak El Salvadorren bere alabaren heriotzaren

berri jaso zuen, mediku kooperante gisa lan egiten zuen tokian. Ikaragarria
izan zen. Hainbesteko oinazea sortu zen, non eskerrak eman nizkion Jainkoari nire gurasoak hil zirelako eta horrela ez zutelako ikusi behar sufritzen
ari ginena.
Urte batzuk beranduago, bi tragedia handi bizi izan genituen familian:
alabetako batek 18 hilabeteko semea galdu zuen eta, handik gutxira,
senarra hil zitzaion. Min handia izan zen, eta denok elkartuta bizi izan
genuen, oso elkartuta.
Niretzat, familia oso garrantzitsua da. Familia giroan hazi naiz, denok
bat ginen giroan. Lehengusuak, amona, osaba-izebak, gurasoak izugarri
lotuta geunden. Zorionez, Felixek eta biok osatzen duguna ere familia batua izan da eta da. Gabonetan eta ospakizun berezietan elkartzen gara
denok, gure urtebetetzeetan, udan... eta aitortu behar dut ditugun bilobak
gure poza direla. Benetako gurtza da haienganako sentitzen duguna, eta
ausartuko naiz haiek ere gureganako sentitzen dutela esatera.

Niretzat, familia oso
garrantzitsua da.

Gaur ere, Madrilen bizi den arrebarekin telefonoz hitz egiten dudanean,
arraroa da gure gurasoei buruz hitz egiten amaitzen ez dugun eguna.
Haiei zor diegu garena eta eraiki duguna. Bizi izandako ezbeharrak gorabehera, zalantzarik gabe, familiak zoriontasun handia eman dit niri... eta
zentzu handia ere nire bizitzari.
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>> Nire bizitzako urterik onenak
Galdetuko balidate nire bizitzako zein garaitan izan nintzen zoriontsuena,
esango nuke gaztetan. Horiek izan ziren igaro ditudan urterik onenak,
zalantzarik gabe. Oroitzapen ezabaezinak gordetzen ditut.
Gerra Zibila hasi zen urtean jaio nintzen, baina ez dut hari buruzko ezer
gogoratzen, eta nire familian ez da inoiz garai hartaz hitz egin. Beraz,
ez daukat gerrari lotutako oroitzapen txarrik. Etxean oso ondo jaten zen,
horretaz gogoratzen naiz, oilaskoak, untxiak eta txekortxoren bat hiltzen
baikenituen. Ahizpengatik, entzuna dut debekatuta zegoela garia ehotzea,
eta ondo gogoratzen dut nire nebetako bat asto batekin zihoala, gauez,
Gardeagotxiko trenbidetik Luiaondo baino lehen ehotzen ari den errotaraino, ehotzera.
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Baina nire haurtzaroan zerbait benetan tristea izan bazen, nire amaren
heriotza izan zen. Nik Lehen Jaunartzea egin aurretik gertatu zen, orduan
zazpi urterekin egiten zena. Kolpe handia izan zen niretzat, zure amarik
gabe geratzea oso tristea da. Nire ahizpek bi urteko dolua izan zuten,
gehi beste urte erdi “dolu aringarri” gisa. Horregatik, geroztik, sekula ez
dut beltza janzten, nahikoa izan nuen eta. Gogoan dut, ama hil zenean,
nire ahizpa zaharrena Madrilen ari zela lanean jatetxe batean sukaldeko
laguntzaile, eta aitak etxera itzultzeko deitu ziola, gu artatu behar gintuelako. Txikiak ginen; beraz, nire bi ahizpa zaharrenak zaindu behar izan
gintuen gu eta amona, baserriaz arduratu,… Finean, soilik esan dezaket
lan handia egiten zutela, gaixoak, eta igande batean bata eta hurrengoan
bestea “irten” besterik ezin zutela egin. Gaztetasun betean! Nik uste dut
horregatik ez zitzaidala batere gustatzen baserria. Jakina, ahal bezain
laster alde egin nuen.
Gogoan dut Gardeko eskolan neskentzako maistra bat eta mutilentzako
maisu bat zeudela, hau da, eskola gelak bananduta ematen genuela. Neskatoen andereñoak Doña Maria zuen izena, eta oso zorrotza zen. Goizetan, orduan ikasten zena ikasten genuen: hizkuntza, matematika,… — niri
ikastea ez zitzaidan arren batere gustatzen —, eta arratsaldean brodatzen
irakasten ziguten.
Eskola amaitu nuenean, 14 urterekin, gure senide batzuk, Busturian itsasoz
haraindiko gauzen denda bat zutenak, bisita bat egitera etorri zitzaizkigun
eta galdetu zidaten:
— Eta zuk, zer egin behar duzu?
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— Buf! — esan nien —: niri baserria ez zait gustatzen. Ni, ahal badut,
zuekin joango naiz.
Eta ez zen gehiago hitz egin, Busturiara joan nintzen beraiekin bizitzera.
Han aurkitu nuen lehen zailtasuna hizkuntza izan zen: mundu guztiak hitz
egiten zuen euskaraz eta nik ez nuen tutik ere ulertzen. Gogorra egin zitzaidan, baina azkenean lortu nuen ulertzea familiaren dendan lan egiteko
adina. Gogoan dut goiz asko jaiki ohi nintzela: goizeko zazpietan jaikitzen nintzen egunero mezatara joateko, denda ireki aurretik.
Lehen urteetan neskato mimatu bat bezala tratatu ninduten, baina, halako
batean, gauzak aldatu egin ziren: zetorren andrea kendu eta ni jarri ninduten lixiba-bogada egitera, zoruak garbitzera eta abar. Izugarrikeria iruditu
zitzaidan, zeren orduan zorua eskuila eta hondarrez garbitzen baitzen...
Baina, jakina, ezin nuen nire etxean txintik ere esan, alde egin zuena neu
bainintzen. Beraz, eutsi eta isildu egin behar izan nuen. Zer erremedio!
Hala ere, urte haietan Busturian oso ondo pasatu nuen. Neska lagunekin joaten nintzen inguruko herrietako dantzetara. Han, mutilek dantzara
ateratzen gintuzten eta guztiaz asko gozatzen genuen. Dantza horietako
batean, Bermeoko futbol talde bateko atezaina zen morrosko bat ezagutu
nuen. Altua zen, ederra, eta izugarri gustatu zitzaidan. Nire ustez, hura
izan zen nire bizitzan gehien gustatu zaidan mutila. Hizketan hasi ginen,
zinemara joaten ginen — koadrilan, noski, izan ere, bakarrik edo, oso
gutxitan ikusi genuen elkar —, dantzarako geratzen ginen,… Eta gogoan

Lurra garbitzen jarri nindute
n eskuila eta
hondar batekin. Eta eutsi eta
isildu egin behar
izan nuen.

dut Santiago egun batez, Busturiako jaietan, arratsalde oso osoan egon
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ginela dantzan. Ni, zoriontsu. Gero, etxera lagundu zidan, eta bidean gerritik heldu eta inoiz ahaztu ez dudan musu bat eman zidan. A ze musua!
Urte zoragarriak izan ziren. Mutil pila batekin karteatzen nintzen eta ez
nuen festarik galtzen. Laudioko guztietara nentorren. Lehenengoak Santa
Gurutzekoak ziren, hurrengo Santa Luzia, gero San Antonio, Leziagan
arratsaldean egiten zen geldialdiarekin… San Antonioko erromeria onena
zen, ez zait bizitzan ahaztuko. Garai hartan, bitxia zen, Laudioko mutilek
beti egon nahi zuten kanpotik zetozen neskekin edo udatiarrekin. Ez dakit
zergatik, baina ez zuten ezer jakin nahi herriko neskez.
Euria ari zuen Santa Luzia egun batean, mojen portikupean dantzatu zen.
Ni beste bi neska lagunekin nengoen, eta horiek, halako batean, elkarrekin dantzatzera joan ziren. Orduan Jose Mari agertu zen, gero nire senarra
izango zena, Hermilinekin, oso lagunak ziren eta. Dantza eskatu zidan,
eta gogoan dut ozta-ozta galdetu zidan lehen gauza izan zela ea nongoa
nintzen. Apur bat despistatuta zegoen.
— Ni? Gardeagotxikoa. Eta ohore handiz! — erantzun nion eta, egun
hartatik aurrera, karteatzen hasi ginen.
Luzaroan egon ginen “tira eta tira” batean: berak behin eta berriz esaten
zidan Laudiora etorri behar nuela bizitzera, eta nik esan nion ez nuela horretarako inolako motibaziorik. Jose Mari gustatzen zitzaidan, ez hainbeste
bere fisikoagatik, baizik eta oso kultua zelako eta niri oso deigarriak egiten
zitzaizkidalako pertsona kultuak. Gainera, ondo moldatzen zen, hitz-jario handia zuen... Baina nik uste nuen beste mundu batean bezala bizi
nintzela. Bere amak kantu eskolak ordaintzen zizkion, operako izar edo
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antzeko zerbait bilakatuko zelako esperoan. Hori dena,… irreala iruditzen
zitzaidan. Denbora dezente geroago, kantua utzi, Acerosen lanean hasi
eta, mesedez, Laudiora bizitzera etortzeko esanez idatzi zidan. Orduan
pentsatu nuen proposamen formal bat egiten ari zitzaidala, eta herrira itzuli
nintzen. Gutun hartatik, ezkondu ginenera arte, urtebete igaro zen, eta
Mari Carmenenean, Goitiarenean, ezkontzako arreoa egiten jardun egin
nuen. 1960an izan zen ezkontza. Nork esango zidan niri bere bizialdi
guztian lanik egin ez zuen batekin ezkonduko nintzela?
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>> Dena zen bekatua
Gogoan dut, batzuetan, lagunek esaten zutela:
— Ah! Bada ni ezkondu nintzen nire lehen mutil-lagun eta izan dudan
bakarrarekin. Eta nik erantzuten nien:
— Ba, begira, nire kasuan ez zen lehena izan; niri gustatu zaizkit asko.
Urte haietan edozeren beldur ginen. Dena zen bekatua: musua, ukitzea,
eskutik joatea... Dena! gaztaroan bizi izan genuen izututa bezala. Gogoan dut nire ezkontzaren hilabete berean, Jose Marirekin nindoala eskutik helduta, eta nire aita ikustean, askatu egin nuela, kalanbre bat eman
izan balit bezala. Nire bilobei esaten diedanean ezkontzan birjina izan
nintzela , barre egiten didate. “Benetan?” Badirudi ez didatela sinesten.
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Eta pentsatzea nire etxean egunero errezatzen zela arrosarioa, edo seme
bat jaiotzen zen bakoitzean senarra elizara joaten zela Jainkoari eskerrak
ematera!
Izan ere, egia esan, garai hartan gauzak oso ezberdinak ziren orain diren
bezalakoen aldean. Orduan aitortzera zindoazen, eta haur gehiago ez
izateko zerbait egingo zenuela esaten bazenuen, apaizak agian ez zizun
absoluzioa ematen. Ez zen erraza, ez.
Bide batez, Don Eustakiok ezkondu gintuen Gardeako elizan. Oso ezkontza polita izan zen, koru eder batekin, baina, egia esan, nik ez nuen ia
ezer jakin. Negar eta negar besterik ez nuen egiten, amaz oroiturik. Zergatik? Ba ez dakit, baina ezin nuen negar egiteari utzi. Hura tristura, nire
ama han ez zegoelako nirekin!
Ezkondu eta hamar hilabetera, nire lehen semea jaio zen; hamabost hilabete geroago, bigarrena; hamabost hilabete geroago, hirugarrena, eta,
hortik hogeita lau hilabetera, laugarrena, alaba, bata bestearen atzetik.
Ez zen erraza familia bat aurrera ateratzea. Kontuan izan behar da etxe
gehienetan ez genuela arropa-garbigailurik ere. Seme-alabak edukitze
dela eta, gogoan dut halako une batean mediku batengana joan ginela
Bilbora, eta esan nion:

a
Oso ezkontza polita izan zen, bain
negar egin nuen amaz oroituz.
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— Ez naiz hemendik joango zuk irtenbiderik eman gabe. Edo pastillak
hartzen ditut... Edo zuk nahi duzuna, baina nahikoa da.
— Ai, baina zein oker zauden, andrea! — bota zidan —. Klinika hau
umeak izateko dago, ez kontrakoa.

Bosgarrenarekin saiatu nintzen DIUa jar ziezadaten, baina hemorragia
arriskua nuenez, ez zen modurik izan eta seigarren umea ere iritsi zen.
Ez zen batere erraza jaiotza-tasa kontrolatzea, beraz, denok ondo estututa
bizi ginen Aceroseko etxeetan. Gogoan dut, lehen semeekin, udan ibaira
joaten ginela Arrankudiagara askariarekin, baina umeetako bat bronkioetako arazoak izaten hasi zen. Medikuak Laudiotik ateratzeko gomendatu
zidan, eta udan Espejora joaten hasi ginen. San Pedro egunean irten eta
irailaren hasierara arte egoten ginen. Uste dut uda horiek izan direla nire
seme-alaben zoriontsuenak. Aske ziren, ibaira joaten ziren. Primeran pasatzen zuten.
Argazkia: Espejo ibaia (baimena eskatu behar dut)// Espejo eliza (txikia
da eta ez dut baimenik)

Ez zen batere erraza jaiotza-ta
sa
kontrolatzea, beraz, denok on
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bizi ginen Aceroseko etxeetan
.

>> Sastakai bat sartuta
Gero, gainerako urtaroetan ikastea tokatzen zitzaien, noski. Nire seme-alabek nahi izan dutena ikasi dute, ez ditugu inoiz zuzendu, eta pertsona
onak dira. Baina neurea ere sufritu dut haiekin.
Nire alaba zaharrena, nerabe bat zela, haurdun geratu zen eta, jakina,
seme bat izan zuen. Ez zitzaigun burutik pasatu ere egin abortatzea. Aukera hori ez zegoen gure etxean. Oso nahigabe handia izan zen guretzat
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a
Seme baten suizidioa ezin du ez am
batek ez beste inork gainditu.

neskatila hain gaztea horrela ikustea... Gainera, hilabete haietan, senarra
Mexikora joan zen lanera, eta niri bakarrik egokitu zitzaidan estualdi hura
igarotea. Niretzat lotsagarria izan zen. Nik ez nuen nahi alaba institutura
joaterik, gainerakoei etsenplurik ez emateko. Hala ere, berak bai. Bera
bakarrik bezain adoretsu agertu zen. Eta egoskorra.
Bosgarrenari, duela urtebete pasatxo, itxura txarra zuen garatxo bat begiratu zioten, eta hori zorte txarra!, minbizia izan zen. Oraindik tratamenduan dago eta oraindik ezin dio lanari berriro ekin.
Baina ezer ez da konparagarria nire seme txikerrenak bere buruaz beste
egin zuenean sentitu nuen minarekin. Hau ezin du ez ama batek ez beste inork gainditu. Jose Mari hil zenean, oso mingarria izan zen, baina
gaixotasun baten ondorioz izan zen, eta hori etortzen zela ikusten zen.
Semearena, ordea... Urtebete ere ez da igaro, eta ezin dut horrenbeste sufrimendurekin. Aspaldidanik psikiatra eta psikologoekin egona zen,
animoz gogogabetuta zegoelako. Gero, bazirudien bere onera etortzen
ari zela, baina berehala zegoen gaizki berriro. Azkenean, iaz etxera etor
zedila lortu genuen, bere egoeraz gaine-gainean zaintzaile egoteko. Gogoratzen naiz arratsalde batean elkarrekin egon ginela, eta esan nion
berarekin geundela, edozer egiteko gu denok eta guztiok hor gintuela, ez
kezkatzeko, ez zela ezer gertatuko, maite genuela,… Gau horrexetan,
bere burua leihotik behera bota zuen. Pentsa! Hori ez duzu bizitzan barneratzen. Sastakai bat sartu izan balizute bezala da, eta denbora guztian
hor egongo balitz bezala., sartuta. Nire seme-alabak saiatzen dira ni kontsolatzen, esanez, hori egin bazuen, asko sufritzen ari zelako izan zela,
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asko, asko sufritzen ari zelako,… Eta ezin geniola lagundu. Baina berdin
dio, sastakaiak hor jarraitzen du.
Bizitako guztiaren ondoren, bizitza beste modu batera ikusten dut. Orain
ez nau ezerk harritzen.
Baina gustatu zait izan dudan bizitza bizitzea, eta gauza asko daude,
baina gauza asko maitasunez gogoratzen ditudanak. Begira: duela ez
asko, Gernikara joan nintzen gaztetako lagun bat bisitatzera. Horretan,
zera galdetzea bururatu zitzaidan:
— Aizu, ba al dakizu ezer nire maitasun ospetsu hartaz?
— Noski! Hortik dabil.
— Eta ezkondu egin al zen?
— Ba bai, eta, bide batez, zurekin kolorerik ez zuen batekin: loditxoa,
itsusia...
Ezetz irudituko zaizu, baina txorakeria txiki horrek ilusioa ematen dit.
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1 74. orrialdeko argazkia: Cervantes Eskola

