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«Herria lehen asfaltatu gabe zegoen, lur zapaldua zen zorua.
Ur-putzuak eta lokatza. Asfaltatu gabeko herria zen bai. Egun
jada ez dago horrelako herririk. Kontrasta orain 60 urte
inguru asfaltatu zen, zoru honek nire adina izango du.
Garai hartan animaliak solte bizi ziren herrian, oiloak libre
ibiltzen ziren kaleetan zehar. Familietako hiru animalia
tipikoenak behi-aziendak, txerriak eta oiloak ziren. Eta
animalia oro zen ekonomia-bide bat.

Familia nukleo baten osaera azalduko dizut labur-labur,
gutxi gorabehera familia batentzat oinarrizkoak ziren
animaliak. Lehenengo eta behin idi bikotea eduki ohi zen
elementu mekaniko bezala, lanerako indarra zena. Idiak
trakzio-makinak ziren, indar animalia bezala erabiltzen
ziren, laborantza-lanetarako bereziki, laborantza oso luzea
izaten baitzen. Familia ahaltsuak idi bikote bat baino gehiago
zituztenak ziren.
Eta ondoren, etxeko ekonomia laguntzeko animaliak
edukitzen ziren. Bi-hiru behitxo eta pare bat txerri, bata
txerri-hilketarako uzten zena eta bestea kumeak izan eta
horiek saltzeko. Jendeak oiloak ere izaten zituen, solte
ibiltzen zirenak kaletik, eta horrez gain, untxiak edukitzea
ere tipikoa zen, bereziki emakumeak egoten ziren etxeetan.
Zaldiren bat ere agian, baina behorrak batez ere. Ze ez
dizut esan, baina idiak kenduta interesgarriagoa zen animalia
emeak izatea, animalia berak lana eta kumeak ematen
baitzituen horrela. Eta azkenik ardiak. Ardien kontua
bereziagoa zen, ardiak zituenak artaldea izan ohi zuelako,
eta nolabait, artzaintza izaten zela bere ekonomiaren motor.
Ez ziren gehigarri bezala erabiltzen, familia-ekonomiaren
motor ziren ardiak. Ahuntzak ere ezagutu izan nituen
txikitan herrian, baina ume nintzela erretiratu egin zituzten,
nik 4-5 urte nituela. Ez zituzten leku guztietan debekatu,
baina Kontrastan bai, ez dakit ondo zergatik».
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«Kasik hori zen guztia, hori zen jendearen entretenimendua,
animaliek lan handia ematen baitzuten. Eta noski, kostu
baxuan elikatu behar ziren errentagarri izan zitezen.
Txerriei adibidez txabola antzekoak egiten zitzaizkien
mendian, «korta txiki»ak zeritzenak. Zereal apur bat
botatzen zitzaien korta txikien barruetan, bertara erakarri
eta lekura itzultzen jakin zezaten, eta bazka zegoenean
mendira eramaten ziren loditzera. Txerriek dirua balio
zuten eta familiak horietatik bizi ziren batik bat, horregatik,
benetan interesgarria zena txerriak kostu baxuan loditzea
zen. Uztaren zati batekin elikatzen zen etxeko animalia oro
doan egindako loditzea zen, dirua galtzea. Hala ere, esan
beharra dago idien kasua salbuespena zela, indartsu elikatu
behar baitziren lan gogorrak egiteko. Txerriak loditzeko
beste modu bat galburuetara botatzea zen. Galburuak zera
ziren, garia jo ondoren lurrera erori eta bertan geratzen
ziren gari-buruak. Txerriak horiek jatera eramaten ziren,
antzina ohikoa baitzen uzta-makina pasatu ondoren garialeak kanpora erori eta lurrean geratzea. Egun ere gertatzen
da, uzta bildu eta jarraian euria egiten badu, uztatu berri
den lursailak segituan berdetzen dira lurrean geratutako
aleen ondorioz. Esandakoa, antzina txerriak hartu eta
buruxkatzera joatea ohikoa zela, eta lan hori gaztetxook
egiten genuen. Laguntzaile bezala joaten ginen, bakoitzak
bi-hiru txerri eramango genituen, ez pentsa txerri-talde
handirik eramaten genuenik. Kontua zen garia uztatzen
zenean landa-lurrak patata eta erremolatxaz beteta egoten
zirela, eta txerriekin joan behar izaten genuen txerriak ez
zirelako ergelak, eta solte utziz gero patata-soroetara salto
egiten baitzuten. Adi egon behar izaten genuen beraz».
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«Behi eta idien kasuan txerrien antzera egiten zen, mendira
igotzen ziren larratzera, baina kasu honetan txanda-sistema
antzeko bat genuen herritar guztien artean. Norbaitek
adarra jotzen zuenean behi-azienda herriko plazara atera
behar zen eta bi auzotarrek herritar guztion behi eta idiak
mendira igotzen zituzten bazkatzera. Txapa metalikoa zuen
gerriko bat genuen eta etxerik etxe pasatzen genion elkarri.
Orokorrean goiko edo beheko auzokidearekin parekatzen
ginen, binaka joateko. Eta tokatzen zitzaizkizun egunak
egiten zenituenean, bi egun inguru, gerrikoa hurrengo
etxeko kideari ematen zenion. Gerrikoa zen txanda
markatzen zuena, eta noski, nahitaezkoa zen parte hartzea.
Zure aurrekoak bere txanda eginda zuenean, zure etxera
hurbildu eta aldarri egiten zuen «Lucio! Hor utzi dizut
gerrikoa!» eta atean uzten zuen eskegita, argi utziz zure
txanda zela.
Behi-azienda arratsaldean igo ohi zen mendira, mendian
uzten zen bazkatzen eta lotan, eta gero goizean goiz jaisten
zen herrira berriro, hurrengo eguneko laborantza egin ahal
izateko. 40 animalia bikote inguru igotzen ziren mendira,
80 idi gutxi gorabehera. Eta garaiaren arabera kontu
handia eduki behar zen beroarekin. Bero handia zegoenean
animaliak gauzak garraiatzeko erabili nahi baziren, gauez
egiten zen lana, edo baita egunsentian ere.
Esan dizudan bezala animaliak ekonomia forma bat ziren,
familia-egituraren parte ziren eta, azken finean, herriko
egunerokoaren atal garratzitsua».

«Negu honetan berriro asfaltatuko dute lurra».
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