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dugu eta horrek laguntzen nau.
Hiru kideko Gaec-a nola ibiltzen
da ?
A : Brunok hartzen ditu baratzeari
buruzko erabakiak. Ramuntxo eta
nik ardieri buruzkoak. Zerbait erosi
behar bada, elgarrekin aipatzen
dugu. Elkarlan ainitz egiten dugu.
Goiz guziz kafea hartzean, antolake-
ta orokorraz mintzatzen gira.
Ramuntxok esperientzia gehiago
badu bainan denek gure lekua badu-
gu manera berdinez. Atelier bakotxa-
ren konduak egiten ditugu bainan
Gaec-aren irabaziak hiruen artean
berdintasunean banatzen ditugu. 
B : Gure aintzinekoek ez daukute
batere trabarik egiten, arrunt utzi
dute. Prezigarri da, uste dut aski
arraro den. Eta hiruen arteko harre-
mana errexten du ere. 
Instalatzearekin, zerbaiten alda-
tzeko xedea baduzue ?
B : Baratzean, bi negutegi berri ezar-
ri ditugu eta biolojikora pasatu gira
barazki eta Ezpeletako biperraren-
tzat (guti falta zen, hazien aldatzea
bakarrik). Baratzegintzan tresnatu
gira pixka bat, lanaren errexteko. 
A : Instalazio ttipi batzu egin ditugu
ere lanaren errexteko ardietan. Gas-
na freskoen egiteko gogoa nuke. Eta
gogoeta eramaiten dugu biologikorat
pasatzeko edo ahal bezainbat hur-
biltzeko. Ingurumen batean lanean
ari gira eta inportanta da ez zapal-
tzea. Ez dakigu labela ukanen dugu-
nez bainan helburua da egin ahal
inpakto guti ukaitea ingurumenean.
Zoin dira zuen salbideak ?
A : Gasnaren %80a etxetik saltzen
dugu, biperra arra saltzaile batzuri.
B : Barazkiak Basaburuko Saskitik
abian dira %60an, bai eta Elika den-

dadik Ezpeletan, orai hasi gira Ona
ta Bio dendan ere, Itsasun, eta Hara-
nekoborda ostatuan.
Itsasu inguruan Lapurdiko kosta-
ko arrangurak ditu laborantxak ala
ez oraindik ?
A : Auzo huntan pentsatzen dut aski
babestuak girela. Itsasun, gazte ba-
tzuk hartu dute etxaldearen segida,
aldiz mendi aldean diren etxaldeek
ez dakit segidarik ukanen duten. Lur-
raren aldetik, bada sekulako presio-
nea. Guk alokatzen ditugu lurrak
bainan ez da xantzarik ere idatzizko
“bail” baten ukaiteko, dena beltzean
egiten da. Aldiz saltzeko, abantaila
da lurralde huntan izaitea, Ezpeleta-
tik eta kostatik hurbil.
Instalatu nahi duten baratzezain
gazteek lurraren atxemaiteko zail-
tasunak dituzte. Zuk xantza gehia-
go ukan duzu ?
B : Bai xantza ainitz, ez ohiko bidea
ukan dut. Behar den tokian erori niz,
segidan untsa martxatu da. Bi urtez
aprendiz egon niz hemen eta ondotik
hiru urtez “stage parrainage” delakoa
egin dut. 
Zer esperantxa edo amets duzue
ondoko urteeri buruz ?
B : Autonomian irabaztea. Baratze-
gintzan, haziak, landareak eta onkai-
luetan irabazi behar dugu. 
A : Berdin hazkuntzarentzat, bazkan,
zaldarean, dependente gira. Nahiz
aurten sei hektara gehiago alokatzen
ditugun eta horrek hobetuko dituen
belar eta soro kantitateak. Ondoko
urteeri begira, aldaketa klimatikoari
egokitu beharko da ere. Aurten idor-
tea izan da eta harrek dena jan dau-
kute (urte guziz baditugu kalteak).
Beraz zer egin gero ? Aterabideak
beharko dira. 

Nolako etxaldea da Arozte-
gia ?                              
Amaia : Bruno, Ramuntxo eta

ni gira etxaldean. Ramuntxo hor zen
aintzinetik eta gu biek erretretarat
joan diren Gaec-ako bi kideen lekua
hartu dugu, duela urtea. Ramuntxo
eta ni ardietaz okupatzen gira. Dena
gasnatzen dugu, egun guziz trans-
formatuz. Bruno baratzeaz okupa-
tzen da ; eta hiruek elgarrekin
Ezpeletako biperra egiten dugu.
35 ha baditugu jaztik 210 ardienda-
ko eta 2 ha baratzegintzarako.
Betidanik laborari izaiteko gogoa
ukan duzue ?
Bruno : Nik ez. “Espaces Verts” for-
makuntza segitu dut Hazparnen.
Gustukoa nuen bainan nahiago izan
dut baratzegintzari buruz itzuli. Ez da
batere ttipian nuen asmoa, lurrik
gabe izanki ez dut sekula pentsatu
laborari izaiteari. Aprentizgoa hemen
egin dut eta hola egin da ene bidea.
A : Nik ere ez nuen baitezpada pen-
tsatua instalatzeari. Polliki polliki
hemen hasi nintzan ordezkatze xer-
bitzuko, eta ohartu nintzan maite
nuela. Helduen formakuntzak segitu
ditut, ardi hazkuntzaz eta gero bara-
tzegintzaz. Gustu gehiago atxiki dut
ardiekin. Bainan halare gai naiz Bru-
noren laguntzeko behar delarik.
Auzo hau aintzindari izan da zir-
kuitu laburretan, Basaburuko
Saskiarekin. Zuendako lagungarri
edo motibagarri izan da talde hor-
ren baitan ere instalatzea ?
B : Enetako arrazoin eta motibazio
bat izan da. Auzoa goxoa da.
A : Elkartasun ainitz bada auzoan
eta guk ere hortan segitzen dugu.
Lau etxalderen artean ermaiten
dugu Saskia, langile bat ukanez
banaketendako. Bizi bat bada
hemen. 
Zer maite duzue zuen ofizioan ?
A : Ainitz lanbide desberdin egiten
ditugu. Proietu bat badugularik, ain-
tzina eraman behar dugu, gure bizi-
ko aktore gira.
B : Talde lana gustukoa dut. Neketan
ari nizalarik, Amaia eta Ramuntxo
heldu dira laguntzera. Ber maneran,
arditegian behar delarik eskukaldia,
hor niz. Untsa ibiltzen da.
Zer gutiago maite duzue ?
A : Lan zama haundia da halare,
egunerokoan ainitz oren egin behar
da.
B : Ni ohartzen ni biziki zorrotza izan
behar dela eta ainitz segitu. Doi bat
uzten bada, ondorioak badira segi-
dan, baratzegintzan seurik. Iraila
hastapenean, aprendiz bat hartu
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