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ELKARRIZKETATZAILEA: AMAIA NEGRO ITURREGI 

 

  ELKARRIZKETATUA: MARITERE AREITIO 

 

  ELKARRIZKETA DATA: 19/07/2010 

  

  LEKUA: MALLABIA 

 

  ELKARRIZKETAREN IRAUPENA: 01:16:40 

 
 

MINUTUEN ARABERA TRANSKRIPZIOA 
 

00:00:00 Aurkezpena 
 
00:00:49 Markinan jaio eta ezkondu arte baserrian egon zen 
 
00:01:34 Eskolara 14 urtera arte. Aita hil eta laga behar izan zuen 
lanean asteko baserrian eta asteburuetan taberna baten 
 
00:02:38 Bost ahizpa-neba dira. Bera nagusiena. Hiru neska eta 
mutil bi 
 
00:03:05 Txikitan holgeta moduan baina beharrean egoten ziren 
baserrian. Holaxe ikasten zituzten lanak 
 
00:04:25 Baserrian behiak,oiloak, ortua, ahuntzak eta txerria 
urterako… zuten. Ez zuten gauza handirik baina pozik egoten ziren. 
 
00:06:03 Gurasoak bertakoak ziren 
 
00:06:43 Domeketan 6retako mezatara joaten ziren. Amak 
denontzako kasfesnea prestatzen zuen 
 
00:08:06 Amak lagunekin kartetan jokatzen zuen domeketan 
 
00:09:33 Gaur egun lehen baino poztasun gehiago ez du ikusten. 
Ama pozik egoten zen beti 
 
00:10:20 Markinan domeketan erromeria egoten zen 10ak arte. Hor 
ezagutu zuen senarra. 
 
00:11:31 Aste Santuan elizara joan behar izaten zen, bestela 
abadeak bronka botatzen zuen. 
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00:12:12 Amarekin esnea saltzen zuten etxez etxe. Gero apurka 
apurka utzi zioten saltzeari beste lan batzuetan hasi zirelako 
 
00:15:16 Amak etxeko martxarekin segitu zuen 
 
00:16:28 Hogeita sei urtez ezkondu zen Mallabira. Senarra tailerrean 
zegoen baina ez zitzaion gustatzen. Kanpoko lana utzi eta behiak jarri 
zituzten eta kalean saltzen hasi ziren 
 
00:18:04 Senarra kalera joaten zen saltzera, eta bera baserrian 
geratu: korta garbito, janorduak prestatu, umeak zaindu 
 
00:18:55 Ermuan esne gutxi hasi zen saltzen batez be udan. Behi 
gehaigo jarri zuten eta zentralera hasi ziren eramaten esnea 
 
00:22:32 Orain dela 16 urte hasi ziren dena zentralera eramaten. Ez 
dute asko ordaintzen baina trankilago bizi dira 
 
00:24:00 Semeek sarritan laguntzen zuten baserrian 
 
00:25:55 Bere aitaren baserrian zazpi anai-arreba ziren. Aita 
hirugarrena, besteak kalera atera ziren. Aita derrigor gaertu zen 
oinordeko 
 
00:30:08 Amaren familian, bera zen neska bakarra. Gazte gazterik hil 
zitzaion ama. Sei urtez bidali zuten Arrate-ra beste baserri batera 
bizitzera 
 
00:32:36 Gerra garaian nebaren etxera eraman zuten umeak 
zaintzera. Gero osterabe, bere jaiotetxera, koinata alargundu eta 
seme-alabekin laguntzeko eskatu zion. Hor egon zen ezkondu arte. 
 
00:35:44 Hogeita bost urtez ezkondu. Bizimodu gogorra euki zuen 
amak, eta hala ere, pozik bizi zen. Oso behargiña zen 
 
00:37:35 Lehen jendea gazteago hil egiten zen. 
 
00:38:26 Emakumeek etxeko lan guztiak egiten segitzen dute. Bere 
ahipak neba soltero biei prestatzen die janorduak, eta arropak, eta 
abar… 
 
00:39:58 Amak egiten zuena, orain arrebak egiten du. Pentsatzen du 
baserria gero ahizparen seme-alabentzako izango dela 
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00:43:27 Gizonek etxean ez dute ezer egiten 
 
00:45:14 Baserriko lanak, senarra eta bion artean egiteko antolatzen 
dira. 
 
00:46:41 Frankismo garaian beldurra pasatu zuten. Eskolan baita ere 
beldurra, ez zekiten erdaraz egiten. 
 
00:50:00 Euskera egiteagatik mezprezuak jasaten zituzten 
 
00:51:18 Baserriaren egoera apur bat hobeto ikusten du. Eurek biok 
baserrian txikitatik ikasi dute sakrifiketan. 
 
 
 
II 
 
00:00:00 Baserritik bizitzeko argi euki behar da zertan sartzen zaren, 
eta beste bizimodu mota bat onartu. Eurek ondo jakin dute familia 
baserritarretatik etorri direlako. 
 
00:02:32 Eurek biok oso pozik daude euren aukerarekin. Kalean lan 
egiten duen jendea ez dute oso pozik ikusten. Berak beste lanik ez du 
nahi. 
 
00:05:39 Gaur egun baserriaren egoera zaila da. Lurra topatzea oso 
zaila da eta gobernutik ez dute abantaila handirik ematen 
 
00:06:52 Bestetik kaleko jendeak gero eta merkeago diren 
produktuak erosten ditu. Eurek saiatzen dira gertuago dituzten 
produktuak kontsumitzen 
 
00:08:17 Bera autonomazo sentitzen da baserritik bisitzen eta 
trankilago bizi direla uste du. Ingurua da pertsona hondatzen duenak, 
ez lana. 
 
00:11:29 Andreak baserrian ardura gehiago eduki du beti. Berea ma 
lanean aritu da beti, baina pozik, asko kantatzen zuen. Kaletar eta 
baserritar emakumeen ardurak antzekoak dira. 
 
00:14:53 Ez du uzte bere bizitzan gauza inportanterik dagoenik. 
Gauza batzuetan aurrerapenak egon dira, baina gizonak ardura 
gehiago hartzeko lan horretan ez da aurrerapen handirik egon. 
 
00:22:20 Grabazioaren amaiera 


