AHOA Ahozko Historiaren Artxiborako Elkartea

ELKARRIZKETATZAILEA: AMAIA NEGRO ITURREGI
ELKARRIZKETATUA: MARIA ANGELES GARMENDIA
ELKARRIZKETA DATA: 22/01/2013
LEKUA: BERRIATUA
ELKARRIZKETAREN IRAUPENA: 00:52:00

MINUTUEN ARABERA TRANSKRIPZIOA
00:00:00 Berritxun jaiotakoa, Miloi-ko baserri baten. 12 urterekin
joan zen osaba-izekona, laguntzera.
00:00:59 Eskolara 6 urterekin, dana erderaz, eta berak ez zekien,
ahizpari galdetu behar
00:02:00 Eguenetan izeko-asabana joaten zen, hantxe denetariko
lanak egiten zituen
00:03:00 Amamak etxean jatekoa egiten zuen. Aita eta ama soloan
egoten ziren edota basoan, egurre, otea bila..
00:04:00 Artoa maiatzean erein eiten zen, azaroan, garia
00:05:50 Goldea erabiltzen zuten labrantzarako. Lehen, aita eta ama,
laiak erabilitakoak baziren.
00:07:12 Eurek olue kentzen zioten gariari, gariak daukan txarra.
Gariaren inguruko beste lanak esplikatzen ditu
00:12:12 Zortzi neba-arreba ziren. Bera laugarrena
00:13:48 Andrak soloan izugarri behar egindakoak dira
00:14:00 Garia jasotzeko auzokoak lagunduta izaten zen
(auzolanak). Gero denontzako afaria prestatzen zen eta baten batek
musika jozten bazuen, dantzan egiten zuten
00:16:40 Baserrietan ganado asko egoten zen.
00:17:40 Gurasoek baserritik ateratzen zuten bizitza
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00:18:40 Plazara amama joaten zen, astoarekin, egun bitik bat. Ez
zen asko saltzen. Plazetan, andrak egoten ziren
00:21:00 Garia ta artoa, irina eginda, etxerako erabiltzen zen. Batez
be, etxerako lan egiten zen, saltzeko baino.
00:23:00 Artaburuen “malutia” kendu behar izaten zen. Ondarruko
andrak eramaten zituzten hoiek gero.
00:23:50 Eurek malutiak kendu bitartean, amamak errezoa egiten
zuen eta ipuinak kontatu
00:27:00 Garai horretan oinez izaten zen dana. Bizikleta zeukana,
“jauntxua” zen
00:27:40 Erromeritara joaten ziren gaztetan domeketan. Hori baino
lehen, mezatara, errezoak eta dotrinara joan behar ziren
00:31:00 Erromeria egunetan, neguan 6ak eta laurden egon behar
ziren etxean. Udan, 9etan
00:33:20 Hogeita hiru urterekin ezkondu zen. Koinata bizi zen
baserrian be bai. Gizona eta biok egoten ziren lanean soloan. Zortzi
ume euki dute, mutila eta zazpi neska
00:34:55 Eurek biok baserritik atera dute bizitza. Ondarrura plazara
koinata joaten zen. Momentu horretan be, ez zen egoten asko
saltzeko, etxerako egiten zen batez be.
00:37:35 Zazpi behi zuten. Orain 10 urte kendu zituzten behiak
00:39:32 Bere etxean gizonak eramaten zuen ganadoa, baina beste
inguruko baserrietan andrazkoak egoten ziren ganadoakin. Gobernua
normalean, gizona, baina beste gauza guztiak, andrazkoak
00:47:00 Normalean, jendeak ez zuen alde egiten baserritik. Jende
pilo bat egoten zen baserrietan
00:48:00 Ama, ona gogoratzen du, baina beragaz denbora asko ez
zen egon. Osaba-izekona joan zen eta gero, beste tio batzuekin krida,
Algortara
00:49:42 Lehen dana baserrixe zen
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00:50:20 Etorkin handirik ez dio ikusten baserriari aurrera begira.
Orain be, baserriko jendea kanpora ateratzen da lanera
00:52:00 Grabazioaren amaiera
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