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MINUTUEN ARABERA TRANSKRIPZIOA
00:00:00 Aurkezpena. Sei neba-ahizpa ziren, aititeak mayorazgoaren
zai zegoen baina berandu etorri zen.
00:01:56 Ama baserrira ezkondu zen. Aitite ta amama baserritarrak
ziren. Bere birraitonak baserria erosi zuen.
00:03:46 Baserritik bizi ziren. Baratza zuten, esnea, arraultzak, eta
azokan saltzen zuten
00:04:50 Aititek beste baserri baten jabea zen. Errentan hartuta
zutenak produktuekin eta lanarekin pagatzen zioten.
00:07:38 Aitak baserrian egiten zuen lan. Ahizpak atera ziren
baserritik, bat “mutilada de guerra” izan zen. Ahizpa zaharrenak
ezkondu zen etxera, orain semeak baserria bota du eta berria egin.
00:09:49 Gerratean pasa zituzten egun txarrak. Frentea euki zuten
ondean 7 hilabetetan. Militarrak etortzen ziren bazkaltzera baserrira
00:10:50 Egun batzuk aita eta ahizpa kanpoan ibili ziren eta eurek ez
zuten jakin non. Oso txarto pasatu zuten.
00:11:50 Momentu horretan gose handia zegoen. Eurek ez zuten
pasatu, militaren almacena euki zuten hor, eta eurek ematen zioten
denetarik
00:12:45 Aitak sortzi egun egon zen kanpoan. Kartzelan egon zen eta
handik aterata, beldurtuta, abade baten etxean izkutatu zen.
00:14:52 Militarrak egon ziren bitartean ez zuten euki janari faltarik
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00:16:25 Frentean zauritutakoak bertara ekartzen zituzten. Balak
askotan sartzen ziren etxera, denetariko egoerak pasatuta.
00:20:38 Karlistak ziren militarrak, bando nazionalekoak.
00:21:54 Momentuan ez zuten uste emakumea eskolara joan behar
zuenik
00:23:03 Aititek ikasi zuen, kanpoan egon zen soldadu eta Granada
aldean egon zen lanean. Seme-alabei ez zizkien estudioak eman
00:26:26 Ahizpa zaharrena ezkondu zen baserrira. Mutila gazteena
izan zen, eta ez zitzaion baserria gustatzen.
00:27:43 Eskolan 15 urtera arte egon zen. Estola eskasa zen baina
berari gustatzen zitzaion joatea, baserriko lanak egitea baino
00:29:43 Nagusitu zenean, tokatu zitzaion ganadoa zaintzea eta. 28
urterekin ezkondu arte, baserrian egon zen. Ez zitzaion gustatzen
baserria, bera kaletarra da.
00:31:22 Ama gazte hil zen, 51 urterekin. Ordurako ahizpa baserrira
ezkonduta zegoen eta bera haren semearen zaintzan geratzen zen
edota baserriko lanetan.
00:32:34 Sagardoa egiten zuten
00:33:26 Ahizpa ta biok ateratzen ziren kanpora lanera, azokara.
Gero aita hil arte, egon ziren zaintzen.
00:34:15 Bera ezkondu eta Elgoibarrera bizitzera joan zen
00:35:08 Bordaketan ikasi zuen eta dendetarako apainketak egiten
zituen. Seme bakarra euki du
00:36:16 Bere inguruan ez du ezagutzen ikasi duen emakumerik.
Josten bai, baina ikasketarik ez
00:37:50 Anaia joan zen Eibarrera “Escuela de Armería”-ra. Asko
estudiatu zuen berak
00:39:52 Txikitan eskolatik bueltan baserrian lanean aritzen ziren
00:40:36 Berari ez zitzaion gustatzen baserria, mutila topatu zuen
kanpoan.
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