
Komunikazioa  ardatz  izango  zuen  istorio  bat.  Eta  komunikazioa  norberaren 
esentzia garatzeko erreminta bezala aurkeztuko lukeena. Hori izan zen gure lehen 
ideia  Arrieta  ahizpen  esentzia  film  batean  islatzeko  orduan.  Gure  asmoa  ez  zen, 
inondik  inora,  beraien  muga  fisikoetaz  jardutea,  ezta  ere  minusbaliotasunaren 
inguruan hausnarketa bat egitea, baizik eta gaur egun oraindik ere bere eguneroko 
erronkarik  haundiena  denari  buruz  aritzea:  komunikazioa,  hain  zuzen  ere.  Alor 
honetan, bederen, ahizpek tajuzko lorpen bat erdietsi zuten. 

 

Arrieta  metodoak  beraien  arteko  komunikazio  betea  ahalbidetzen  zuen,  begien 
bitartez bazen ere. Horrexegatik, sistema honek euren bizitzara ekarritako onura 
zela  eta,  metodoa  hedatzeko  premia  zuten.  Metodoa  ahalik  eta  jende  gehien 
ezagutu  zezan.  Zentzu  honetan  filma  lagungarria  izan  ahal  zitzaielaren  susmoa 
zuten, eta horregatik erabaki zuten dokumentalaren ‘objektu’ bihurtzea. Baiezkoa 
eman  orduko,  euren  etxeko  ateak  ireki  zizkiguten  parez  pare,  eta  bertako 
egunerokotasunaren testigu bilakatu ginen. 

 

Euren  errealitatea  ezagutu  bezain  pronto,  zerbaitek  atentzioa  deitu  zigun: 
beraiekin komunikatzeko orduan ingurukoek ez zuten Arrieta metodoa erabiltzen. 
Lourdesek  beste  formula  batzuk  erabili  behar  zituen  (keinuen  bitartez,  taula 
batean  letrak markatuz),  nahiz  eta mugatuagoak  ziren. Bazirudien  ahizpek,  dena 
den, errealitate hau onartua zutela, etsipenarekin bazen ere.  

 

Behin euren errealitatea ezagutzen genuela sentitutakoan, dokumentalari tankera 
eta  estilo  jakin  bat  emateko  ordua  iritsi  zen.  Alde  batetik,  filma  obserbazioan 
oinarrituko  zela  erabaki  genuen.  Bai  informazioa,  zein  emozioa  behaketa  horren 
ondorioz  iritsiko  ziren  ikuslearengana;  ahizpak  komunikazio  prozesuan  nola 
murgiltzen  ziren  begiratzen  genuen  bitartean.  Bestalde,  dokumentalak  hari 
narratibo  bat  izatea  nahi  genuen,  bere  garapena  sendotuko  zuen  trama  baten 
bitartez.  Gauzak horrela, Mentxuk dokumentalen  inguruko  ikastaro  batean parte 
hartzeko  aukera  izan  zuenean,  filmarentzat  ekimen  guztiz  aproposa  zela  iruditu 
zitzaigun,  honek  esfortzu  komunikatibo  handia  suposatuko  zuelako  berarentzat 
hain zuzen ere.  

 

Ikastaro honetako partaideak Mentxu eta bere komunikazio sistemaren berri jakin 
zutenean  interesatu  egin  ziren  eta  Mentxuren  ingurukoekin  elkarrizketa  batzuk 
planteatu  zituzten  informazioa  jaso  nahian.  Eta  galdeketa  honen  ondorioz 
funtsezko  aldaketa  gauzatu  zen  euren  errealitatean,  hainbeste  urtez  isilik 
mantendutako egiak eta bizipenak kanporatzen zihoazten heinean. Aitak,  amak… 
bakoitzak  bere  errealitatea  eta  sentipenak  plazaratu  zituen,  euren  alabak  sekula 
entzun  gabekoak  hain  justu  ere. Mentxu  gure  kameraren  aurrean  hau  guztiaren 
testigu zen bitartean.  

 



Elkarrizketa  hauek  eta  gure  filmaren  grabaketak  bi  protagonistengan  benetazko 
efektua  izan  zuten.  Adibidez,  filmaketan  Arrieta  metodoak  hartu  zuen  pisuaren 
ondorioz (ekipoko guztiek oso orijinala zela uste zuten eta praktikatzeko irrikitan 
azaldu  ziren)  Mentxu  eta  Lourdes  bere  balioaz  kontzientziatzen  joan  ziren, 
metodoarekiko  harrotasun  sentimendu  sendo  bat  garatuz  eta  ordurarte  bere 
ingurukoek azalduriko  interes ezari nolabait kontra eginaz. Egoera berri honetan 
bata  bestearengandik  gertuago  ziruditen.  Elkartuagoak.  Eta  guk,  aldaketa  hori 
antzeman genuenean, filmean islatzen saiatu ginen.  

 

Eta  hori  izan  zen  filma  honek  izan  zuen  zorterik  handiena:  benetazko  gauzak 
gertatu  zirela  bere  inguruan.  Errealak.  Eta  honek  bilakaera  bat  eragin  zuen 
filmaren  izaeran.  Gai  (edota  sentimendu)  berriak,  ezustekoak  agertu  ziren: 
familiaren pisua; bi ahizpen arteko lotura berezia; ezbeharren aurrean bien arteko 
ulermen  eta  babes  premia.  Ideia  horietatik  azaleratu  zen  benetazko  filma. 
Isiltasunean, guk geuk antzeman gabe, sortzen joan zena.  

 

Hori izan zen hasiera batetik proiektu honetarako nahi genuena: benetazkoa izan 
zedila.  Artifizio  zipriztinik  gabekoa.  Filmaren  begirada  ahalik  eta  garden  eta 
garbiena  izan  zedila.  Bakarrik  bide  horri  helduaz  lortuko  baigenuen  gure  azken 
jomugara  iristea:  pantaila  zeharkatu  eta  ikuslea  bidaia  intimo,  pribatu  batean 
sartzea. Urrutiko errealitate batera; eta aldi berean… oso gertuko sentituko duena.  

 


