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ELKARRIZKETATZAILEA: AMAIA NEGRO ITURREGI 

 

  ELKARRIZKETATUA: AITOR ZUGASTI 

 

  ELKARRIZKETA DATA: 7/12/2012 

  

  LEKUA: VITORIA-GASTEIZ 

 

  ELKARRIZKETAREN IRAUPENA: 01:29:09 

 
 

MINUTUEN ARABERA TRANSKRIPZIOA 
 

00:00:00 Zazpi urterarte bizi izan zen aitaren familiaren baserrian. 
Gero aita serreria baten hasi zen lanean eta Berritxura joan ziren 
bizitzera. 6 neba-arreba ziren. 
 
00:01:20 Aita 35 urterekin hil egin zen istripu baten 
 
00:02:00 Baserrian bizi bitartean aita kamionero zen zenbait lanetan, 
gero serreriako lana topatu zuen seguruago eta Berritxura aldatu 
ziren. 
 
00:02:40 Baserria aparte zegoen eta eskolara oinez joan behar izaten 
zuen bera zenbait kilometro eginez egunean. 
 
00:03:32 Baserria dorrea zeukan, bandoetako garaikoa zen. Jauntxo 
baten baserria zen eta aititek eta amamak errentan hartu zuten lau 
belaunaldiz. 
 
00:04:47 Aukera eman zenean 70 hamarkadan, lehengusu batek 
erosi zuen baserria 
 
00:08:10 Aita maiorazgoa zen, baina baserritik bizitzeko ez zegoen 
asko eta aitak beti bilatu zuen lana kanpo 
 
00:12:33 Baserrira ezkondu zen hurrengo mutila, osaba. 
 
00:13:38 Aitak ez zuen baserrian geratu nahi. Bertan 7 pertsona 
inguru egoten ziren egunero. Aukera euki zutenean, atera egin ziren 
kalera 
 
00:16:38 Tia eta ama (75 urte) kotxe batek harrapatuta errepidean, 
hil egin ziren 
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00:18:25 Ama Markina-Xemein-go baserri batekoa zen. Eurak lau 
neska ta mutila ziren. 
 
00:20:00 Bere gazte denboran, aita hil eta gero, amaren baserrian 
egon zen asko. 9 urterekin Ondarrura izeko ta osabana, eta udatan, 
baserrira 
  
00:20:54 Beti gustatu zaio asko baserriko bizitza. 
 
00:22:27 Amaren baserrian, gurasoek mutila gaztetik hasi zuten 
pretatzen baserrian geratzeko. Orokorrean inguruko baserrietan 
mutila geratu ohi da. 
 
00:26:00 Zortzi urtez tokatu zitzaion kontserbetara joatea lanera 
Ondarrura. 
 
00:29:50 Berak uste du 50 urtetan gehiago aldatu direla gauzak 500 
urtetan baino. 
 
00:30:12 Umetako oroitzapenak oso onak ditu, baserrian lanean. 
Momentu gogorrak, baina onak. 
 
00:31:36 Berarentzako natura oso inportantea da. Mendian topatzen 
du askatasuna, umetan baserrian topatzen zuen askatasun hori. Nahi 
eta hainbeste gauza ez egon, baina hala ere, umetako denbora feliz. 
 
00:33:30 Hamabi urterekin osabari esaten zion morroi izan nahi zuela 
baserrian egoteko. 
 
00:35:40 Aita hil eta gero, aitaren familiakin harremanak hotzitu 
ziren. Berak uste du bere amarentzako gogorra izando zuela hain 
gazte aitaren baserrira ezkontzea, baserria jendez beteta egonda. 
 
00:38:00 Aitaren familiaren baserrian bizitza baserritik, kostata 
aterata izan da. Osaba ta lehengusua jarri zituzten behiak bertan 
 
00:40:10 Gaztetik hasi zen beharrean. 9urte ta erdiz, Ondarrura 
familiako tailerrera lanera. Goizean eskolara joaten zen eta 
arratsaldez beharrean 
 
00:41:55 Ondarrura joan zenenan bizi zuen bere bizitzako lehenengo 
momento traumatikoa. Ondarruko izaera diferente topatzen zuen. 
Anai-arrebengandik aparte zegoen 
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00:43:36 Hamalau-hamabost urterekin kuadrila topatu zuen, mendi 
irteerak egiten zituzten. 29 urtez atera behar izan zuen Ondarrutik 
 
00:45:00 Franco hil eta gero, Gasteizera etorri ziren eta orain 35 urte 
bizi dira hor. 
 
00:47:00 Ondarru itsasora begira dago, Berritxu berriz barrukaldera. 
Lehen Ondarroan jendea itsasorantza eta itsasotik bizi zen, eta 
horrek bertoko karakterran isalada du. 
 
00:54:20 Aitaren baserrian aititek antolatzen zuen baserria gehiago, 
amaren baserrian amama zen hango antolatzailea. Amama Ondarrura 
ateratzen plazara eta baserriko kudeaketa eramaten zuen 
 
00:56:20 Ondarrun ikusi zuen zelan itsasoko munduan emakumeen 
papera dfinitboa zen familia eta etxea aurrera ateratzeko. 
 
00:57:00 Ganadoan eta, gizonak egoten ziren gehiago baserrietan, 
baina etxeko arduraketa emakumezkoak. Ondarrura joan eta hantxe  
“andrak dira jefak” 
 
01:00:30 Nagusien zainketetan, emakumezkoak. Marinel munduan, 
gizonak, etxeko gauzetarako trebetasun gehiagokin ikusten ditu 
baserriko munduan baino 
 
01:04:30 Txikitan dana euskeraz egiten zuen etxean. Eskolan ezin 
zuten egin eta berarentzako zen antinaturala, horrek sortu zion 
erdararekiko ondoeza. 
 
01:09:35 Berarentzako frankismo garaian, oso erraza izan zen 
diktaduraren kontra borrokalaria izatea 
 
01:14:05 Berak 18 urte, “mayo del 68”ko estudiante rebuelta gertatu 
zen. Garai gogor batean, gauzak aldatu daitezkela sinisteko 
momentua 
 
01:15:05 Baserrira bueltatzea pasatu jako inoiz burutik, baina lan 
handia izando litzateke berarentzako. Mendia du zaletasuna eta asko 
joaten da, hortxe topatzen du beharrezkoa sentitzen duen natura eta 
askatasuna 
 
01:19:00 Amaren baserrian 4 bizitza atera dute orain. Bertokok 
kaleko bizitza egiten dute, lehengoko baserriarekin ez dauka 
serikusirik 
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01:21:43 Baserria gainbehera doa. Hala ere, elikadura 
subiranotasunean lan egin ezkero, pentsatzen du atera leikela bizitza 
baserritik 
 
01:24:40 Orain jendea badu sensibilidade inportantea produktu 
ekologikoetan 
 
01:26:30 Poltikoen aldetik ez du borondate askorik ikusten, eta 
honetan apustu egiteko proiektu polítiko bat behar da 
 
01:29:09 Grabazioaren amaiera 


