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Zein izan da orain arte zuen ba-

serriaren jarduera?

Gure baserria txikia da. Lurrez-eta

handia ez da. Baserrian hasi nint-

zenean garbi neukan ez nuela joan

nahi zerbait zehatza bilatzera: ez

nuen nahi haragi-behiekin baka-

rrik aritu, ez nuen nahi baratzean

bakarrik aritu, piska bat denetik

egin nahi nuen. Filosofia hori izan

zen. Orduan larreko behi batzuk

geneuzkan, eta baratzearekin hasi

nintzen (azokan saltzen ari naiz,

bai Bretxan astean zehar amare-

kin, bai Tolosan larunbatetan).

Oilo batzuk ere jarri genituen,

mordoxka bat, eta arrautzak salt-

zen. Piska bat hortik, eta gustura.

Orain proiektu hau aurrean jarri

zait.

Hasieratik garrantzitsua izan da

zuretzat dibertsifikatzea.

Nik beti esaten dut hanka batek

kale egiten badizu behintzat bestea

hor daukazula. Modu horretan, ba-

serriari, nolabait, lotura bat ematen

diozu. Piska bat denetik baduzu,

osatuagoa da, niretzat. Geurea be-

zalako baserrietan  hori da etorki-

zuna, nik uste. Produkzio mota ba-

kar batera mugatzen bazara beti

zaude mendean.

Orain Tolosako kontsumo talde-

an ari zara. Nolatan hasi zinen?

EHNEren eta Biolurren aldetik

egon zen bultzada, eta Tolosan bi-

lera egin zen, kontsumitzaileekin.

Jende dezente azaldu zen. Gero,

taldea osatzen joan zen eran, base-

rritarrei deia egin zitzaien, eta ba-

tzuk azaldu ginen. Hortik aukera-

keta bat egin zen, eta nik suertea

eduki nuen. Eta bisitak egiten hasi

ziren. Ni oso pozik nago, 30-40

urte bitarteko jendea baita, gaztea,

gehienak ume txikiekin (nik bi

ume ditut), eta egia esan oso ondo.

Azken batean, baserritar guztiek

amestu dugun zerbait da: zure

lana, baserrikoa, baloratu egiten

dute! Talde horrek ez dizu baka-

rrik prezio bat ordaintzen eta kitto.

Beste filosofia bat da, militantzia

puntu bat badago, eta sentsibilitate

handia. Hilero-hilero bilerak egi-

ten ditugu, baserrietara bisitak egi-

ten ditugu, eta denon artean eraba-

kitzen dugu zer landatuko dugun.

Lan egiteko modua aldatzea

ekarri dizu?

Aldatu beharra dago. Lehenago

baratzean zer jarri zeuk erabaki-

tzen zenuen; orain, berriz, talde

lana da, denen artean erabakitzen

da zer landatuko dugun, nola lan-

datuko dugun eta zerbait berria

probatu nahi dugun. Nik uste kon-

pentsatzen duela. Harremana eta

talde-lana oso zuzena da.

Baratzea beste modu batean pla-

nifikatu beharko duzu, beraz.

Nik, egia esan, baratzea ez dut

handitu behar izan. Baina planifi-

katu bai. Orain arte generoa gutxi

gorabehera sartzen nuen eta azo-

kan saldu, eta daukadana azokan

saldu eta ez daukadanean ez dau-

kat. Orain astero produkzio bat

izan beharra dago, eta piska bat

buruari eman behar diozu. Kez-

kak-eta badira, baina ondo. Azke-

nean, jendeak sentsibilizazioa du,

eta badaki denboraldi batzuetan

genero gehiegi ez dagoela, eta

erraz ulertzen dute. 

Tolosako taldean zenbat lagun

zaudete?

Hemezortzi familiaz osatutako

taldea da. Bada jende gehiago

sartzeko gogoz. Beste talde bat

sortu ala ez pentsatzen ari dira.

Nik, printzipioz, nahiago dut dau-

katenarekin segi, eta oraingoa

zerbait handitzen bada, aurrera.

Baina hori taldeak erabaki behar

du. Beste talde batean sartzea, ez.

Nahiago dut oraingoa ondo hor-

nitu: haragia eta oilaskoak es-

kaintzeko asmoa dut aurrerago.

Ez dut bi-hiru talderekin aritu

nahi eta bakarrik baratzera dedi-

katu. Hor ez dut erori nahi.

Baserritar gehiago zaudete?

Bai. Gregorio Anoetakoa, esnea

eramaten duena, eta Aldaba-Zaha-

rrekoak, ogia, jogurta eta madale-

nak eramaten dituztenak.

Talde gehiago sortuz gero, base-

rritar gehiago sartuko dira...

Lehen bilerara azaldu ziren base-

rritar gehiago. Produktore gehiago

bada Tolosaldean. Gainera, base-

rritar gazteentzako etorkizuneko

ate txiki bat bada. Hori oso inpor-

tantea da. Etorkizunik ikusi ez

duenak alde egin duen bezala, ez

dakit, baina hau aurrera joaten

bada, baserriko gazteak animatu-

ko dira bertan gelditzera, eta hori

inportantea da sektore honentzat.

Aldaketa handia da. Orain arte

saltzea izan da arazoa...

Bapatean ematen du produzitzea

dela arazoa! Azkenean baserritar

guztiek baserritik alde egin dute

korrika urteetan. Orain kaleko jen-

dearen aldetik demanda baldin ba-

dago, behar bat sortu bada eta pro-

duktorerik ez badaukagu, zer

pentsa ematen du. Gazteentzat eta

lehendik gauden baserritarrentzat

aukera ona izan liteke, honek funt-

zionatuko balu. Oraindik hasiera

da.

Banaketa zein modutan egiten

duzue?

Astelehenetan egiten dugu,

19:00etan. Larunbateko azoka

egiten den lekuan banatzen dugu,

Zerkausin. Ordu erdi gehien jota,

eta etxera.

Nork prestatzen ditu otarrak?

Nik. Astelehenean bertan. Kezka

neukan ea igandean lan egin be-

harko nukeen. Baina astelehene-

tan ondo moldatzen naiz: egun

guztia daukat, eta larunbatean pa-

satzen ez diren gauzak bil daitez-

ke. Ondo moldatzen naiz, eta la-

guntza daukat etxean. Laguntza

handia daukat.

Egon al zinen Zarauzko jardunal-

dietan?

Kristoren gustura egon nintzen!

Errezelo piska batekin joan nint-

zen, ez baikaude ohituta.... Eta oso

ondo. Klase guztietako jendea iku-

si nuen hasteko. Jendea oso moti-

batuta: kontsumitzaile pila bat zi-

ren eta ekoizleak ere. Talde

guztiek badute zerbait komunean,

baina  bakoitzaren funtzionamen-

dua berak antolatzen du, eta nire-

tzat hori oso aberatsa da. Azkene-

an, ez da zerbait markatutakoa.

Talde bakoitza bere erara doa: ba-

tzuk hasi berriak, beste batzuek

denbora daramate, beste batzuk

hasi nahian... 

Eta zer dira kontsumo taldeak?

Ariketa asko egin genituen zer di-

ren eta zer ez definitzeko. Baserri-

tarren eta kaletarren arteko zubi la-

nak asko egiten du. Lana egiteko

beste modu bat da. Ziurtasuna

ematen dizu. Konpromisoa dago

zure eta haien partetik. Etorkizu-

nera begira bide on bat iruditzen

zait, eta aukera baldin badago he-

rri guztietan jorratzeko modukoa

da. Baserritarrentzako bide polita

da, gazteak bertan gelditzeko au-

kera ematen duena eta kalekoei

baserrira bidea egiteko aukera

ematen duena.

Baserritar askorentzat ez ote da

kontu arraroa hau guztia?

Jendeak badu errezeloa. Ez gaude

ohituta jendea gure baserrira etor-

tzera, zer egiten dugun erakustera,

nola... Baserri bakoitza mundu bat

da, eta beldurra ematen digu gau-

zak nola egiten ditugun erakustea.

Dena den, horrelako taldeetan par-

te hartzeko esango nieke. Harre-

mana lortzen da kaletarrekin, eta

jendeak aukera du ezagutzeko ba-

serri batean nola lan egiten den. Ez

du misteriorik. Gainera, jendea la-

guntzeko prest dago, eta oso grati-

fikantea da. 

“Kontsumo taldeak aurrera badoaz, gazteak
animatuko dira baserrian gelditzera”

Begoña Aristik kontsumo taldearekin ari denetik lana egiteko modua aldatu egin behar izan du, baina apustuak benetan merezi duela uste du. 

Egunetik egunera, gero eta kontsumo talde

gehiago sortzen ari dira Gipuzkoan. Bego-

ña Aristi baserritarra orain dela gutxi hasi

da Tolosakoarekin lanean, eta oso pozik

dago, batez ere taldea oso motibatua ikus-

ten duelako eta jendeak bere lana balorat-

zen badakielako. Taldearentzat arrautzak

eta barazkiak ekoizten ditu. Gerora begira,

Aldaba Txikiko bere baserrian ekoiztutako

haragiz eta oilaskoz hornitu nahi du taldea.

Elkarrizketan, orain arte izandako espe-

rientziaren berri eman du.

Begoña Aristi baserritarra Tolosako kontsumo taldean ari da, eta esperientzia horren berri eman du




