AHOA Ahozko Historiaren Artxiborako Elkartea

ELKARRIZKETATZAILEA: AMAIA NEGRO ITURREGI
ELKARRIZKETATUA: MARGARITA SOLOZABAL
ELKARRIZKETA DATA: 16/01/2013
LEKUA: AZPEITIA
ELKARRIZKETAREN IRAUPENA: 01:12:53

MINUTUEN ARABERA TRANSKRIPZIOA
00:00:00 Menda-erratzak egiten zituzten etxean garbitzeko
00:03:37 Gurasoek ahalegindu ziren umeak ikastera bidali handik
kanpo
00:05:30 Aitak nahi zuen maiorazgoa baserrira ezkondu, baina ez
zuen Portu. Azkenean gazteena geratu zen baserrian
00:07:55 Bera baserrira ezkondu zenean, amak nahi zuen etxeko
dena kontrolatzea.
00:10:44 Seme gaztea geratu
zegoelako bertan geratzeko.
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00:12:40 Berak ezagututa, inguruko baserrietan gehienetan mutila
geratu izan da, eta askotan solteroa. Bere gizonaren baserrian, alaba
geratu zen.
00:15:10 Orain inork ez du baserrian lan egiten. Oso gutxi dira
baserriak, gizona kalera ez doana lanera.
00:17:35 68-69 urte hoietan gogoratzen du berak jarri zituzten
lehenengo inbernaderoak. Bere garaian, neguan ez zegoen
letxugarik, eskarola ederrak jaten ziren neguan
00:19:35 70 hamarkadan gogoratzen du berak ama hasi zela
botatzen botika azei ederragoak ateratzeko
00:22:00 Amak lorak aldatzen zituen eta merkatuan saldu
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00:24:00 Auzolanak gari-tarako egiten ziren, inguruko baserrietakoak
etortzen ziren lanera. 70 hamarkadatik ez ditu gehiago ezagutu
00:26:50 Sagarra biltzen zen baserrian etxerako, eta gero saltzeko
pixka bat. Sagardoa egiten zen, tolarea zeukaten eta auzokoek
etortzen ziren bertara
00:32:35 Ama gogorra zen, langilea. Bera holakoa ez bazen, ez dakit
zelan aterako zen baserria aurrera
00:38.10 Berak ikusi du baserri askotan emakumeak agindu dutela.
Hori bai, behiak eta ganadoa, saldu-ekarri hori, gizonezkoek egin
dute
00:42:40 Inguru horretan maiorazgoa etxerako, oso gutxi ezagutu du
berak. Kasu gehienetan, gazteena geratu da beti
00:44:48 Aitona “artista” omen zen. Dultzaina jotzen zuen eta
instrumentuak egiten zituen
00:49:50 Berari kostatu zitzaion eskola, batez be, ulertzea.
Matematikan eta geometrian zen ona, ez zuelako gaztelera ulertu
behar
00:52:56 Mezatara behartuta joaten ziren igandetan. Halere bera
gustura, koruan kantatu eta lagunekin topatu.
00:56:00 Gaztetan beste alderdiko bailarara hasi behar izan zuen
joaten, gurasoek behartuta. Berak pentsatzen du lehen zenbat gauza
behartzen zieten egiten umeei
01:02:00 Baserrian lana egin beharra dago. Hortik bizitzea zaila da
01:04:15 Gaztetan bera egunero 4 ordu egoten zen atxurrakin lanean
01:06:55 Berari gustatzen zitzaion prakekin ibiltzea eta ahizpa
zaharrak ez zion uzten
01:09:45 Ekologiko eran be lana egin beharra dago. Amak esaten
zuen “baratza egunero joan behar da”.
01:12:53 Grabazioaren amaiera
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