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«Gure historiako kontu
hauek ez dira argitara
atera, protagonistak
emakumeak direlako»
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Garbiñe ALTXU
Ttikitatik ezagutuditu

Jon Abrilek Amatxi Mi-
caela neskato ibili zene-
ko anekdotak eta «etxe-
an aditutako kontu ho-
rietatikpiztu»zitzaionnes-
katoeiburuzkodokumen-
tala egiteko motibazioa.
«Amatxi Micaela gazte-
rikalargunduzen,etase-
me-alabak ahizparekin
utzita, Ipar Euskal Herri-

ra joan zen lanera, nes-
kato. Donibane Lohizu-
nenaritu zen lehenik, eta
gero20urtebainogehia-
goZiburukoElkanoetxe-
an. Etxehartatik pasa zi-
ren,bertzerenartean,be-
re lau iloba ere. Hortaz,
etxean beti aditu izan di-
tut orduko ibilerak, lan-
baldintzak…». Halere,
neskato ibilitako prota-
gonistetako aunitz «da-

goeneko hilda daude,
amatxi bezala», beraz,
«bizipen horiek biltzeko
tenorea»zelairudituzitza-
ion Joni. Dokumentala
grabatzeko esperientzi-
en bila hasi eta uste bai-
no «aunitzez ere emaku-
me gehiago joan zirela
ohartu naiz» kontatzen
du harrituta Abrilek,
«ehundaka izan ziren».
NahizetaGipuzkoan,Pi-

1950-70 urteen artean ehundaka
emakume izan ziren urte luzez eu-
ren familia eta etxeetatik urrun, nes-
kato modura lanean ibili zirenak.
Jon Abrilen amatxi izan zen horieta-

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

riniotan, Bizkaian... ere
neskato lanean ibilitako
emakumeaktopatu,«do-
kumentaleanBaztan-Bi-
dasokoak» baino ez ditu
bildu. Eta batez ere
«amatxi Micaela bezala,
50.hamarkadarenhasie-
ranjoanzirenak».Hamar-
kada honetan joan zire-
nak «pasaporterik gabe,
ezkutuan,mendiz...» joa-
tenzireneta«oporrikga-
be, egun librerik gabe,
segururik gabe, kotizatu
gabe...»egitenzutenlan.
Gauzak pixkanaka alda-
tzenjoanzireneta60.ha-
markadatik aitzinera jo-
andakoek «bertze bal-
dintza batzuk izan zi-
tuzten, nahiz eta hauek
eregogoraritubeharizan
zuten lanean».

EMAKUMEEN EKARPENA
Neskatoakdokumen-

tala«emakumehauenla-
na aitortzeko eta jendar-
te bezala eurekin dugun
zorra arintzeko» helbu-
ruarekin egin du Abrilek.
«Gure historiaren parte
dira eta gure amatxiek
zeinbaldintzetanlanegi-
ten zuten eta nola bizi zi-
renezagutubehardugu».
Emakume hauen lana

«euren familien ekono-
mietan hagitz garrantzi-
tsua izan zen frankismo
garaian».Aunitzetan«gi-
zonengan paratzen du-
gu arreta, baina emaku-
meen ekarpena berebi-
zikoadajendartean,nes-
katoek erakutsi bezala».

HAUSNARTZEKO GARAIA
Emakumeak duen

garrantziazgain«egungo
gurejendartearenbalioez
hausnartzeko»helburua-
rekin egin duNeskatoak
dokumentala Abrilek.
«Munduko bertze toki
anitzetatik etortzen dira
gurera lanera eta nola
tratatzenditugunikuste-
ak lotsarazi egitennau».
Gurera datozenak «be-
harretik, miseriatik, go-
setikedotagerretatikda-
toz, hemendikAmerike-
tara, Frantziara, Suitza-
ra edota Lapurdira bizi-

UTZITAKO ARGAZKIA

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

ESTREINALDIA
Martxoak
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igandea, 19:00etan
Berako kultur etxean
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Zenbat denbora behar izan
duzudokumentalaegiteko?
7 hilabetetako lana izan da.
UztaileanjakinarazizidatenDo-
nostia 2016tik proiektuan la-
gunduko zidatela. Abuztuan
bertan hasi, eta orain arte.
Uste baino errazagoa edo
zailagoa izan da?
Hasieratikarginuen,batezere
protagonisten ahotsak zabal-
du nahi nituela, eta protago-
nismoosoaeureiemangonie-
la. Kontua da gai hau ez dela
lehenagotik ikertu, ez dagoe-
lako dokumentaziorik, datu-
rik… eta dokumentala osa-
tzekoeurentestigantzetanbai-
no ezin izan dut oinarritu.
Dokumentala egina dago.
Eta orain zer?
Lehenbizikogauzalanazabal-
tzeaizanenda.Gustatukolitzai-

dake bertze zerbaiten hasiera
izatea. Sekulako aberastasu-
nadugu, izugarrizkoondarea,
pertsona anonimoek eginda-
kolanabiltzensegitubeharda.
Gisa honetako lanekiko inte-
resa dutenekin zerbait komu-
na sortu nahiko nuke. Biltze-
ko gauza aunitz dugu: migra-
zioak,kontrabandoa,garaiba-
teko lanbideak, hizkuntza…

«Bertze proiektu batzuen
hasiera izatea nahiko nuke»

� Jon ABRIL OLAETXEA- 1975, BERA

Sagrario GOÑI | 1948, BERA

«14 urterekin joan nin-
tzen Foixera. Joan eta
biharamunean bi haurre-
kin gelditu nintzen. Nik
ez nekien deus ere egi-
ten. Negar egin eta bal-
koitik begiratzen nuen».

� NESKATOAK DOKUMENTALEKO PASARTEAK EZAGUTUZ

Inma URANGA | 1950,
ZUGARRAMURDI

«Ez zuten bertako jende-
rik atxematen eta hona
etortzen ziren nesken
bila, gaur egun mundu-
ko bertze tokietatik
honat etortzen diren
bezala, guk nahi ez ditu-
gun lanak egitera».

Joxepa ALTZUGARAI | 1930,
ARANTZA

«Arantzan bazen emaku-
me bat, Bizikleta goitize-
nekoa, Putzubeltzeko
Joxepantoni. Lana bilatu
eta mendiz pasatzen
laguntzen zuen eta hamar
duro edo kentzen zituen.
Lana egiten zuen!».

modu hobe baten bila joan zi-
renak bezala, eta ostikoka har-
tzen ditugu!». Urteak ez dira al-
ferrikpasatzeneta«gureherriek
eta jendarteak azken 50 urteo-
tan izan duten bilakaera izugar-
ria» izan da. «Goitik beheiti al-
datu da dena, lan egiteko mo-
dua, harremanak edukitzekoa,
balioak... baina funtsean, guk
buruaateraduguetabertzebat-
zukdiraorainzuloandaudenak».
Sorterritikurrun«honatheldudi-
ren hegoamerikar, afrikar edo
Europaekialdekopertsonener-
realitatea,desberdintasunakdes-
berdintasun,ezdagoemakume
hauek bizi izandakotik hain ur-
run».

3 HILABETE BERRIRIK GABE
Esperientziaezberdinakeza-

gutuondotik«14urterekinetxea
utzi eta neskato joan behar izan
zuten emakumeen kasuek» ha-
rritudutegehienberatarra.Gazte-
rik lan bila joan eta «hiru hilabe-
te egin zitzaketen etxeko bate-
re berririk izan gabe, ezagutzen

ez zuten hizkuntza eta kultura
batean». Haietako gehienek
«ezkondu arte egin zuten ber-
tan lan».Lanaldi hagitz luzeak
izatenzituzten«goizgoizeanha-
si,etaarratseraino»ezzutenbu-
katzen.«Bizimoduikaragarrigo-
gorra izan bazuten ere, denek
azpimarratuduteoroitzapenha-
gitz onakdituztela eta berriz ere
joanen liratekeela». Ez da bate-
re gaztaro erraza, «emakume
hauen adoreak eta indarrak ha-
rritu nau gehien».

DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA
Dokumentalasorterrian aur-

keztuko du Jon Abrilekmartxo-
aren 6an, igandea, Berako kul-
tur etxean arratsaldeko 7etan,
BortzirietakoOinarrizkoGizarte
Zerbitzuen Mankomunitateak
EmakumeenEgunerakoantola-
tutakoprogramazioarenbaitan.
Ondotik, martxoaren 9an Hon-
darribian,10eanDonostian,api-
rilaren 16an Zugarramurdin eta
oraindik zehaztu gabeko date-
tan, Iruñean, Ataunen...

Pakita IRATZOKI | 1927, BERA

«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».


