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UTZITAKO ARGAZKIA

Pakita Iratzoki eta Carmen Abril eguberrietako opariak jasotzen, Ziburuko Elkano etxean.

DOKUMENTALA  JON ABRILEKIN NESKATOAK DOKUMENTALAZ SOLASEAN

«Gure historiako kontu
hauek ez dira argitara
atera, protagonistak
emakumeak direlako»
1950-70 urteen artean ehundaka
emakume izan ziren urte luzez euren familia eta etxeetatik urrun, neskato modura lanean ibili zirenak.
Jon Abrilen amatxi izan zen horietaGarbiñe ALTXU

Ttikitatik ezagutu ditu
Jon Abrilek Amatxi Micaela neskato ibili zeneko anekdotak eta «etxean aditutako kontu horietatikpiztu»zitzaionneskatoeiburuzkodokumentala egiteko motibazioa.
«Amatxi Micaela gazterik alargundu zen, eta seme-alabak ahizparekin
utzita, Ipar Euskal Herri-

ko bat, «etxean aditutako kontuetatik» tiraka hasi eta «bizipen horiek
biltzeko tenorea» iritsita Neskatoak
dokumentala grabatu du bertako
emakumeen bizipenekin.

ra joan zen lanera, neskato. Donibane Lohizunen aritu zen lehenik, eta
gero 20 urte baino gehiagoZiburukoElkanoetxean. Etxe hartatik pasa ziren,bertzerenartean,bere lau iloba ere. Hortaz,
etxean beti aditu izan ditut orduko ibilerak, lanbaldintzak…». Halere,
neskato ibilitako protagonistetako aunitz «da-

goeneko hilda daude,
amatxi bezala», beraz,
«bizipen horiek biltzeko
tenorea»zelairudituzitzaion Joni. Dokumentala
grabatzeko esperientzien bila hasi eta uste baino «aunitzez ere emakume gehiago joan zirela
ohartu naiz» kontatzen
du harrituta Abrilek,
«ehundaka izan ziren».
Nahiz eta Gipuzkoan, Pi-

riniotan, Bizkaian... ere
neskato lanean ibilitako
emakumeaktopatu,«dokumentalean Baztan-Bidasokoak» baino ez ditu
bildu. Eta batez ere
«amatxi Micaela bezala,
50.hamarkadarenhasieranjoanzirenak».Hamarkada honetan joan zirenak «pasaporterik gabe,
ezkutuan,mendiz...»joaten ziren eta «oporrik gabe, egun librerik gabe,
segururik gabe, kotizatu
gabe...» egiten zuten lan.
Gauzak pixkanaka aldatzenjoanzireneta60.hamarkadatik aitzinera joandakoek «bertze baldintza batzuk izan zituzten, nahiz eta hauek
eregogoraritubeharizan
zuten lanean».
EMAKUMEEN EKARPENA
Neskatoakdokumentala«emakumehauenlana aitortzeko eta jendarte bezala eurekin dugun
zorra arintzeko» helburuarekin egin du Abrilek.
«Gure historiaren parte
dira eta gure amatxiek
zein baldintzetan lan egiten zuten eta nola bizi zirenezagutubehardugu».
Emakume hauen lana

ESTREINALDIA

Martxoak

6
igandea, 19:00etan
Berako kultur etxean
«euren familien ekonomietan hagitz garrantzitsua izan zen frankismo
garaian». Aunitzetan «gizonengan paratzen dugu arreta, baina emakumeen ekarpena berebizikoadajendartean,neskatoek erakutsi bezala».
HAUSNARTZEKO GARAIA
Emakumeak duen
garrantziazgain«egungo
gurejendartearenbalioez
hausnartzeko»helburuarekin egin du Neskatoak
dokumentala Abrilek.
«Munduko bertze toki
anitzetatik etortzen dira
gurera lanera eta nola
tratatzenditugunikusteak lotsarazi egiten nau».
Gurera datozenak «beharretik, miseriatik, gosetikedotagerretatikdatoz, hemendik Ameriketara, Frantziara, Suitzara edota Lapurdira bizi-
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 NESKATOAK DOKUMENTALEKO PASARTEAK EZAGUTUZ
Sagrario GOÑI | 1948, BERA

Pakita IRATZOKI | 1927, BERA

«14 urterekin joan nintzen Foixera. Joan eta
biharamunean bi haurrekin gelditu nintzen. Nik
ez nekien deus ere egiten. Negar egin eta balkoitik begiratzen nuen».

«Nire ahizpak lana aldatu
zuen, eta bere nagusia
izan zenak salatu egin
zuen, paperik ez zuelako.
Nire etxera etorri zen
lanera, eta bertan egin
zizkioten paperak».

Inma URANGA | 1950,
ZUGARRAMURDI

Joxepa ALTZUGARAI | 1930,
ARANTZA

«Ez zuten bertako jenderik atxematen eta hona
etortzen ziren nesken
bila, gaur egun munduko bertze tokietatik
honat etortzen diren
bezala, guk nahi ez ditugun lanak egitera».

«Arantzan bazen emakume bat, Bizikleta goitizenekoa, Putzubeltzeko
Joxepantoni. Lana bilatu
eta mendiz pasatzen
laguntzen zuen eta hamar
duro edo kentzen zituen.
Lana egiten zuen!».

modu hobe baten bila joan zirenak bezala, eta ostikoka hartzen ditugu!». Urteak ez dira alferrik pasatzen eta «gure herriek
eta jendarteak azken 50 urteotan izan duten bilakaera izugarria» izan da. «Goitik beheiti aldatu da dena, lan egiteko modua, harremanak edukitzekoa,
balioak... baina funtsean, guk
burua atera dugu eta bertze batzukdiraorainzuloandaudenak».
Sorterritik urrun «honat heldu diren hegoamerikar, afrikar edo
Europa ekialdeko pertsonen errealitatea,desberdintasunakdesberdintasun, ez dago emakume
hauek bizi izandakotik hain urrun».
3 HILABETE BERRIRIK GABE
Esperientziaezberdinakezagutu ondotik «14 urterekin etxea
utzi eta neskato joan behar izan
zuten emakumeen kasuek» harritudutegehienberatarra.Gazterik lan bila joan eta «hiru hilabete egin zitzaketen etxeko batere berririk izan gabe, ezagutzen

ez zuten hizkuntza eta kultura
batean». Haietako gehienek
«ezkondu arte egin zuten bertan lan».Lanaldi hagitz luzeak
izatenzituzten«goizgoizeanhasi, eta arratseraino» ez zuten bukatzen.«Bizimoduikaragarrigogorra izan bazuten ere, denek
azpimarratuduteoroitzapenhagitz onak dituztela eta berriz ere
joanen liratekeela». Ez da batere gaztaro erraza, «emakume
hauen adoreak eta indarrak harritu nau gehien».
DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA
Dokumentala sorterrian aurkeztuko du Jon Abrilek martxoaren 6an, igandea, Berako kultur etxean arratsaldeko 7etan,
Bortzirietako Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateak
Emakumeen Egunerako antolatutako programazioaren baitan.
Ondotik, martxoaren 9an Hondarribian,10eanDonostian,apirilaren 16an Zugarramurdin eta
oraindik zehaztu gabeko datetan, Iruñean, Ataunen...

 Jon ABRIL OLAETXEA- 1975, BERA

«Bertze proiektu batzuen
hasiera izatea nahiko nuke»
Zenbat denbora behar izan
duzu dokumentala egiteko?
7 hilabetetako lana izan da.
UztaileanjakinarazizidatenDonostia 2016tik proiektuan lagunduko zidatela. Abuztuan
bertan hasi, eta orain arte.
Uste baino errazagoa edo
zailagoa izan da?
Hasieratik argi nuen, batez ere
protagonisten ahotsak zabaldu nahi nituela, eta protagonismo osoa eurei emango niela. Kontua da gai hau ez dela
lehenagotik ikertu, ez dagoelako dokumentaziorik, daturik… eta dokumentala osatzekoeurentestigantzetanbaino ezin izan dut oinarritu.
Dokumentala egina dago.
Eta orain zer?
Lehenbiziko gauza lana zabaltzeaizanenda.Gustatukolitzai-

dake bertze zerbaiten hasiera
izatea. Sekulako aberastasuna dugu, izugarrizko ondarea,
pertsona anonimoek egindakolanabiltzensegitubeharda.
Gisa honetako lanekiko interesa dutenekin zerbait komuna sortu nahiko nuke. Biltzeko gauza aunitz dugu: migrazioak,kontrabandoa,garaibateko lanbideak, hizkuntza…

