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Eskerrik asko:

Abentura honetan laguntza eman diguzuenei.
Une zail hauetan gurekin nahastu zinetenei. La Posada de los
Abrazos elkarteari.
Marrazkiak, argazkiak, eskulanak... egin dituzuen artistei.
Lagunei.

Eta, batez ere, 

kameraren aurrean barrualdea erakutsi diguzuen emakume
ausartei: Pilar, Stella, Garbiñe, Amelia eta Ana Teresa.
Mundialak zarete!

 

 

 

 



MATXISMOAREN  ETA

ADINEKERIAREN  ARTEKO

BATURAK  SORTUTAKO

IKUSEZINTASUNA

DESAGERRARAZI  NAHI  DUGU ,

ADINEKO  EMAKUMEEN  IRITZIA,

ESPERIENTZIA ETA KEZKAK

HAIEN  IRITZI  ETA IRUDIETATIK

ABIATUTA EZAGUTU  AHAL

IZATEKO  PROZESUA

BULTZATUTA.

MAYOR VOZ                         ALTAVOZ

Bizitza librea (baita itxialdian ere) eraikitzeko tresna gisa
gorpuztasunak eta sormen subjektiboak erabiltzearen ideia
jasotzen du.

Esfera ugariak honako hauen hariarekin lotzea ahalbidetzen
du: sormena, norbera, pertsona barrukoa eta espiritua. 

Ikusgai bihurtzea, entzutea, iritzia emateko aukera ematea,
BOZGORAILU izatea ahalbidetzen du, norbere testigantzei
eta zaintza-prozesuei buruzko material grafikoa utzita.

Liburuxka hau adineko emakume batzuekin egindako topaketen
ondorioa da. Guztien artean, ALTAVOZ izeneko ikus-entzunezko
materiala sortu zuten. Gailu horietan, 50 eta 80 urte arteko
emakumeen testigantzak jaso ditugu adinkeriak eta matxismoak
eragindako ikusezintasuna desagerrarazteko eta emakume
horien biziraupen-bizitzetako esperientziak eta zaintza-sareak
sustatzeko. Bereziki nabarmena izan zen hori guztia 2020an,
COVID-19ak eragindako osasun-krisiarekin lotutako itxialdian.



5  EMAKUME

PARTE HARTZAILEAK

 

BAKARRIK BIZI DIREN 2

BIKOTEAREKIN BIZI

DIREN 2

ALABEKIN BIZI DIREN 2

 

80 URTE BAINO

GAHIAGO DITUEN 1

60 URTE BAINO

GUTXIAGO DITUEN 1

3 UDALERRI



GRABAKETA PROSEZUA

EMAKUMEEKIN  EGINDAKO  TOPAKETAK  ETA

FILMATZE  LANAK  2021EKO  IRAILEAN  ETA URRIAN

EGIN  DITUGU .

 

ETXEKO  ESPAZIOA ERAKUTSI  NAHI  IZAN  DUTE;  HAU  DA,

ITXIALDIARI  JARRIAPENA EMAN  ZITZAION  TOKIA, HAREN

USAIN ,  KOLORE  ETA ESPERIENTZIEKIN .

 

BESTALDE ,  MUSUKOA JANTZI  EDO  KENDU  NAHI

IZATEAREKIN  LOTUTA BAKOITZAK  ZUEN  GOGOA

ERRESPETATU  GENUEN .

 

BAINA GUZTIAK  EZ  ZIREN  EROSO  SENTITU  HAIEN  BIZIPENAK

ERAKUSTEN  ETA HAIEN  INGURUAN  HIZKETAN .  ONDORIOZ ,

BESTE  TOKI  BATZUK  ERE  ERABILI  GENITUEN .

 

ESKERRIK  ASKO  HORRENBESTE  EGIA

ESKAINTZEAGATIK .

 



PROTAGONISTAK

 

 

Consejos  de Alejandra García

Itxialdia edo konfinamendua Bilboko bere etxebizitzan igaro zuen. Bere
familia eskailera berean bizitzearen zortea du eta, hala, beti egon zen
Lolirekin eta erosketa egiten zioten gainerako senideekin batera.
Egunero hitz egiten zuen ahizparekin eta seme-alabekin.
Pilarren testigantzekin, dokumental oso bat egin daiteke.

 

Pilar
 

Stel la  Micolta  Zuñigami

Itxialdia hiru alabekin batera igaro zuen, armairuak txukunduz eta
informazioa izateko telebista erabiliz. Kolonbian duen familiarekin hitz
egiten zuen. Zorionez, haiek ere ondo egon ziren denboraldi hartan.

Amelia

Stella

Amelia  Esteban Toral

Itxialdia etxean eman zuen. Batez ere pertsonekiko kontaktu fisikoaren
falta sumatu zuen. Hori zela eta, irrikaz egoten zen iluntzeko 20:00etan
txalo egiteko unea iristeko zain, bizilagunekin elkartzeko eta zer moduz
zeuden galdetzeko aukera izaten baitzuen orduan.
Bere hitzetan, garai hartako onena izan da bizilagunez arduratzea eta
kezkatzea.



PROTAGONISTAK

 

 

Garbiñe Mendizabal

Itxialdia etxean eman zuen senarrarekin batera. Etxean zituzten liburu
guztiak txukuntzen eta beren ikasgelan liburutegi berri bat sortzen aritu
ziren.
Egunero hitz egiten zuen bere bizitzako kideekin. Washington DC barruti
federaleko edo Madrilgo lagunekin hitz egiteko, bideo-deiak ere erabili
zituen.

 

Garbiñe
 

Ana Teresa Fernández Pérez

Sekula baino etxeko lan gehiago egin zuen; kezkatuta zegoen etxeko lan
haiek nekatu egingo ote zuten, baina gauzen alde ona atera, eta
Ricardorekin batera, egunero egin zuten dantza etxean.
Zahar samarra den arren, haizea hartzera kalera ateratzea ahalbidetzen
zieten txakur bat dute.

Ana Teresa



Pilar

Nahiko ondo egon nintzen, nire bizimodua monjeenaren oso antzekoa
baita. Orduan, nahiko eragin txikia izan zuen nigan; ia bizimodu

normal berbera neraman.
Asko kostatu zitzaidan seme-alabak ez ikusi ahal izatea eta

bakardadea gogorragoa egin zitzaidan, bistakoa den moduan, baina
entretenigarri ugari ditudanez, nahiko ondo moldatu nintzen:

irakurketarekin, hitz gurutzatuekin, goizero ebanjelioa irakurtzen dut
(...). Baina, nahi gabe, tratagaitzago bihurtzen zara; zure barrura

gehiago begiratzera eramaten zaitu... beste nolabait esanda, ez zara
lehengo bera. Lehengo bizimodu berbera nuen, baina aldatu egin da.

 
 



Stella

Irakurketa oso lagungarria egin
zait. Nire liburuak, bigarren

eskukoak. Hiru liburu irakurri
nituen itxialdian. Eta, egunero,
Biblia eta salmoak irakurtzen

nituen. Oso katolikoa naiz,
Jainkoan sinesmen handia dut.

 
 
 

 



Amelia

Kontu handia izan dut, baina ez dut izan
hutsune handiena sumatzen den hori:
kontaktu fisikoa, muxuak. Horixe da

tristura handiena ematen didana.
Gainerako guztia, janaria barne, alabek

eskaintzen zizkidaten, baina, noski,
igogailuan edo etxeko atean uzten

zizkidaten eta horrek guztiak sekulako
tristura eragiten zidan. (...) Arnasa falta

izatearen moduko sentsazioa da.
Sekula bizi izan ez dudan sentsazioa da;

logikoa denez, bestalde, gainerako guztiek
bezalaxe, gertatu zaigun lehen aldia baita.
Gure adineko pertsonentzat oso sentsazio

tristea eta hunkigarria izan da.
 
 
 



Garbiñe

 
Arlo sozialean inplikatuta egoteak lagundu ditu; izan ere, hor ez dago

bakardaderik edo banakotasunik. Ondorioz, neure burua
“garbiñemendizabal.com” banintz bezala ikusten dut.

no. Haien lagun izatea erabaki dudan jende mordo horren barruan beste
bat naiz; ni ere haren laguna naiz eta taldea naizela ere sentitzen dut.
Pertsona indibidualizatua naizen arren, aldi berean, taldea ere banaiz.

(...)
Eta, ondorioz, ni ez nau gaitz horrek harrapatu; inoiz ez naiz bakarrik
sentitu, nahiz eta egun osoa etxean bakarrik ematen dudan, baina ez

nago bakarrik.
Talde bateko kidea izate horrek militantzia dei diezaiokegun hori eman

dit.
Eta beti utzi dit erabakiak beldurrik gabe hartzen.

 
 
 
 

 



Ana Teresa 

 
Apirilean da nire urtebetetzea;

gainean genuen zurrunbilo hura
eta, niretzat, sekula izandako

urtebetetze onenetako bat izan
da, oroitzapen gehien izango

dudana. Ricardo eta biok
egongelan gosaltzen, tabletaren

parean. Eta haiek, beren
etxean, tabletetik (alaba eta
haren emaztea). Familiako

senideekin bideo bat prestatu
zidaten; urtebetetze hura oso
hunkigarria izan zen niretzat.
Zalantzarik gabe, sekula izan
dudan urtebetetze onena izan

zen.

 



HARIAREN  BESTE  ALDEAN
Laguntza emandako esperientziak La Posada de los Abrazos 

 e lkartean
 

LLa Posada de Los Abrazos – Besarkatuz elkartea kolektibo txikia eta anitza gara, eta esku-hartze sozial
feministaren eraikuntza, intzidentzia politikoa eta proiektuarekiko inplikazio handia bateratzen ditugu bertan.
Duela 15 urte baino gehiago elkarte zibil bilakatu ginen eta, gizarte-bazterkeriako egoeren aurrean,
aldarrikapenaren eta sareen sorkuntzaren aldeko apustua egin genuen. Abiapuntu gisa emakumeei laguntza
ematetik hasita, pertsona guztientzat bizitza-baldintza duinak eraikitzen lagundu nahi dugu (bizitzearen zoriona
merezi duten bizimoduak, alegia).

Itxialdian, erronka bota genion gure sormenari, une hartaz baliatuta gure zati artistikoena kanporatzeko eta gure
izateko eta sentitzeko moduak adierazteko. Hala jaio zen Con(fin)Arte, berriro ere besarkada artean elkartu arte
zain geunden bitartean sare sozialen bidez, neurri batean, urrunetik partekatu ahal izateko sormenerako gunea.

 



HARIAREN  BESTE  ALDEAN
Laguntza emandako esperientziak La Posada de los Abrazos

elkartean

Itxaropena, beldurra, gogoa.
Kulunka dabilen zerbaiten mugimendu pendularra, “Kaixo, zer moduz zaude?” esaldiaren bidez
behartuta nire burbuilatik ateratzera bultzatzen nauen eta topaketaren, besarkadaren,
eguzkiaren eta mugimendu librearen nostalgiarekin nire orainaldira itzultzen nauen indar
batena. Eta blokeatutako irrika hori, linearen alde honetan itxaropenik edo ilusiorik zabaltzen
ez duena (halako beharrik ere ez dago...) atzealdeko soinu gisa, lagun bakoitzaren hitzen eta
bizipenen, ziurgabetasunaren eta heriotzarekiko beldurraren oihartzunarekin entzuten dena.
Kafea, egunez jantzita dugun pijama, porrurik ba al da? Ai, ez dut halakorik, orduan, beratzen
utzi gabeko babarrun batzuk hobeto... azken finean, horretarako egun osoa dugu! Oinez
ibiltzera atera ezin duelako min ematen duen belauna, ez mugitzeagatik min duen belauna.
Sofa, telebista, telebistarik eza. Logela, egongela, etxea. Gelditzen ez den burua. Nagiak atera
ditut, musika entzuten dut, pijama kendu, eta nire azalarekin kontaktu soilean, denagatik eta
bizitzeko geratzen zaion horregatik arnasa hartu dut.

 Tipi, tapa
Aterantz doa. Heldulekua biratu du. Tira egin eta ezer ez. “Zer gertatzen da? “Kanpotik itxi al
dute?” “E! Ireki, hemen barruan nago... E! Ba al da inor hor? Zergatik itxi duzue?
E!” Isiltasuna... Berriro hasi da oihuka eta garrasika... zenbat denbora eman du horrela? Akituta,
loak hartu du.
Esnatu denean, ingurura begiratu eta logelako hormak, pixkanaka-pixkanaka, elkarrengana
gerturatzen ari direla eta lurra urratzen ari direla iruditu zaio. Espazioa txikitzen ari da. Bere
gorputza uzkurtzen hasi da. Leihora begiratu du, baina ez da irekitzen ausartu. Hankak besarkatu
eta burua haien artean sartu du. “Zer egingo dut? Zer egingo dut? Zer egingo dut?” Inguruan,
bere jostailuak, bere liburuak, bere koadernoak, bere arkatzak... ez diote ezer esaten: zer egingo
dut? Zer egingo dut?” Eztarrian korapiloa sentitu du. Mina ematen du korapilo horrek, eztarria
hazita balu bezala.
Orduan, ate azpitik zerbait pasatu dela ikusi du. Orri tolestu bat da. Ahal duen moduan,
herrestan, gerturatu, ireki eta honako hau entzun du: “gure herrialdean, eztarriko minaren aurka,
infusio bat prestatzen dugu jengibrearekin limoiarekin eta baratxuriarekin”. “Nola?” galdetu dio
neskak. “Bai, bai”, jartzen du paperean. “Bero-bero edan behar da”. Ate azpian, beste ohar bat:
“bada, gure herrialdean berdin egiten da, baina limoirik gabe”. “Zertaz ari zarete hizketan?
Giltzapean nagoela...” erantzun die. “Bai, bai, badakigu. Gu ere berdin gaude. Baina, tira, , zerbait
egin beharko dugu honekin, ezta?” esan diote. Hirugarren ohar bat sartu da; ireki eta jengibre-
adar bat dago bertan. Eta laugarren ohar batean, aldiz, limoi bat. Eta bosgarrenean, baratxuri
bat... Eta hala jarraitu du besoetan infusio bero-beroa duen arte. Lurrunari bere aurpegia leun-
leun ferekatzen utzi dio. Begiak itxi eta infusioa edan du. Pixka bat edan du eta edabeak mina
arindu dio. Beste pixka bat edan eta mina desagertu egin da. Beste trago bat eta leihoa ireki da.
Beste bat eta irribarre bat atera zaio aurpegian. Beste bat eta altxatu egin da. Mmmmmmm…
Oraindik geratzen zaio infusio pixka bat.



HARIAREN  BESTE  ALDEAN
La Posada de los Abrazos elkarteak i tx ia ldian egiten genituen

gauzen argazkiak bi ldu z ituen.

 



ALTAVOZ

M A Y O R  V O Z

Pandemiako biz ipenen inguruan emakumeek egindako
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