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ELKARRIZKETATZAILEA: AMAIA NEGRO ITURREGI 

 

  ELKARRIZKETATUA: MARTA IBARRA 

 

  ELKARRIZKETA DATA: 27/06/2010 

  

  LEKUA: ZEANURI 

 

  ELKARRIZKETAREN IRAUPENA: 01:03:43 

 
 

MINUTUEN ARABERA TRANSKRIPZIOA 
 

00:00:00 Aurkezpena 
 
00:01:30 Aitak lan egin zuen kanpoan beti: basoetan, tranbian eta 
“Agua y saltos del Zadorra” enpresan. Ama neskame egon zen 
ezkondu aurretik eta gero baserrira 
 
00:02:26 Gurasoek baserri diferentetan egon ziren. Hamalau urte 
baten, gero enpresako beste etxe batera, beste baserri batera eta 
gero pisura. 
 
00:03:52 Eskolara Ipiñan joan zen. 11 urterekin Areatzako mojetara 
Bachiller egitera eta handik Idazkaritza egitera. Gero “cajera” lan egin 
du 
 
00:04:58 Amamaren etxean gogoratzen du lan egitea txikitan. 
Osabak ahuntzetara behartzen zuen. Berari gogorra iruditzen zitzaion 
eta ez zuen uelertzen zergatik egin behar zuen 
 
00:07:44 Ezkondu eta gero gogoratzen gurasoei laguntzea belarra 
mozten eta fardoak egiten 
 
00:08:33 Ahizpa bi eta neba dira. Bera zaharrena. Neba seminariora 
joan zen, ahizpa gaztea izan da gehien egin duena lan gurasoekin 
baserrian eta ez du horren oroitzapen onik eukitzen 
 
00:09:26 Orain bai baloratzen duela bere ortua eta produktu 
propioak eukitzea. 
 
00:10:10 Amaren familian 7 neba-ahizpa izan ziren. Bere bigarrena 
zen, neska denak neskame atera ziren lanera. 
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00:13:46 Amaren bizitza gogorra iruditzen zaio. Orokorrean 
emakume euskaldunei suertatu zaien bizitza gogorra izan da. 
 
00:15:38 Aitak kanpoan lan egin du beti 
 
00:18:00 Baserritik saldu egiten zena, familiako ekonomiarako 
laguntza bat zen.  Esnea saldu egiten zen eta txahalak. 
 
00:20:30 Umetan jolasetan gogoratzen du. Geroago zinemara joaten 
ziren Areatzara 
 
00:22:52 Idazkaritza ikasi zuen Bilbon eta izeko baten etxean gaertu 
eguiten zen. Hara ikastera joaten ziren gehienak gelak hartzen 
zituzten alokairuan 
 
00:25:10 Amaren partetik, osaba geratu zen baserrian 
 
00:28:26 Bera izeko bat Etxanora ezkondu zen eta hoiek bai bizi 
zirela baserritik 
 
00:29:39 Baserrian lan egiten zen bertatik biziko bazina bezala. 
Beste izeko bat propiedadera ezkondu zena ardura bezala ikusten 
zuen baserrian gogor lan egitea 
 
00:32:15 Aitite eta amamak inkilinoak ziren. Baserriko auzoa dena 
galdu zuen aberats batena zen 
 
00:36:58 Geroago osabak baserria erosi zuen. Orain horren semeak 
saldu egin du. 
 
00:37:50 Orain baserritik ez da inor bizi. Berak ikusten du ez duela 
ematen 
 
00:39:58 Konzientziazioa eta laguntza gehiago behar dira baserrian 
geratzeko. Badaude saiatzen direnak 
 
00:42:04 Aitaren partetik, aititeak baserritik alde egin behar izan 
zuen maiorazgoaren ohitura mententzeko, eta propiedades ezin 
zelako erdibitu 
 
00:47:53 Aitite eta amama errenteroak joan ziren beste baserri 
batera. Bertan seme-alabetatik gazteena geratu zen oinordekoa. 
 
00:52:53 Gurasoak zaintzen eurak egon dira beti. 
 



AHOA Ahozko Historiaren Artxiborako Elkartea 
 

 
 

 3 

00:53:30 Lanetan ahizpa-neba zaharrenak garantís gehiago eukitzen 
du beti. Emakumeak eta gizonak baserrian lanean berdin ikusten 
ditu. Emakumeek etxeko lanen arduraketa euki dute beti 
 
00:57:36 Arratian ez da plazara joateko ohiturarik egon. Plazara 
joaten zirenak izan dira baserritik bakarrik bizi zirenak 
 
01:00:08 Ikuspegi gogor batetik ikusten du emakumeen bizitza 
baserrietan 
 
1:02:23 Askotan gertatu izan da gizona kanpora joatea lanera eta 
emakumea baserrian geratzea. 
 
1:03:43 Grabazioaren amaiera 
 
 
 
 


