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LEHENENGO ATALA
SARRERA

Historian zehar emakumeek denetariko lanak burutu izan dituzte, lan finenetatik hasita indar eta 
erresistentzia fisiko handia eskatzen zutenetaraino, eta sobera frogatuta dago hori, gainera, grabatu, margolan, 
eskultura, eskuizkribu eta abarren bidez. Era berean, gizarte ezagun guztietan sexu banaketa hautematen da lan 
arloan, jatorri biologikoa edo “naturala” ez, baizik eta jatorri zeharo soziala duena. Tradizioari jarraiki, patriarkatuak 
gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun biologikoak erabili izan ditu, egoera zehatz bat ideologikoki 
arrazoitzeko. Halaber, ezberdintasuna “natural bihurtze” horrek islatzen du emakumeak eta emakumeek eginiko 
jarduerak gutxietsi egiten direla eta informazio iturrietan ere ez daudela behar adina islatuta, eta iturri horiek, 
beraz, ez direla erabat zuzenak (VVAA, 1992: 17-18)1. Hori dela eta, normalean “lan” eta “lanbide” hitzak 
kontzeptu berberak edo oso antzekoak balira bezala erabili ohi ditugun arren, oinarrizko ezberdintasun bat dute: 
norberaren edo beste norbaiten beharrizanak asetzeko burutzen den edozein jarduera deskribatzen du lehenengo 
kontzeptuak, eta ez du zertan lan ordaindua izan behar; lanbideak, ordea, ordainsaria dakar eta lan merkatuaren 
esparruan sartzen da. Emakumeen kasuan bereziki esanguratsua da ñabardura hau, lanbiderik izan beharrik gabe 
ere, zenbat lan egin duten ulertzen laguntzen baitu. Maiz, gainera, hainbat jarduera egin dituzte aldi berean, alde 
batetik ordaindutako jardueraren bat etxetik kanpo eta bestetik zaintza lanak, “lanaldi bikoitza” deitzen zaiona, 
alegia.

Horrenbestez, etxeko lanak eta lan finak tradizionalki emakumeei lotu arren, “gizonen” lantzat jotzen 
direnak egiten dituzten emakumeen irudia ez da berria. Nerea Arestik dioen eran, XIX. menderako eta baita 
lehenago ere, atzerriko bidaiariak Euskal Herritik pasatzean utzitako kontakizunek denetariko lanak egiten 
zituzten emakumeak deskribatzen zituzten, bai arrantza portuetan edo landan; sareak konpontzen, arrainak edo 
mineralak kargatzen eta deskargatzen, lurra laiatzen, jakiak saltzen... (Aresti, 2006). Egozten zitzaien balizko 
hauskortasunari kontrajarrita, bidaiariek emakume haien indar fisikoa eta lanerako gogoa bereziki goraipatzen 
zituzten. Aldiz, errealitate hori ez zen salbuespen bat beste herrialde europar batzuen aldean, sexuaren araberako 
lan banaketaren normalizazioa datu objektiboetan baino gehiago ohituran oinarritu baita (Valverde, 2011: 173-
176)2. Era berean, beste eskualde batzuk zeharkatzen zituzten bidaiariak ere hunkitu egin ohi ziren emakumeek 
egiten zituzten lan batzuen gogortasunaren aurrean, eta ondorioz, emakumeen hainbat lanbidek espazio biziki 
zehatz batzuk bereganatu zituen imajinario kolektiboan (Sarasúa, 2003). Hala ere, klase nagusiek proposatutako 
“etxeko aingerua”ren eredua ez zuten beren gain hartu jatorri apaleko emakumeek, batez ere, etxeko kideak 
mantentzeko soldata bakar bat nahikoa ez zen uneetan. Behin-behineko edo leku jakin bateko inguruabar izatetik 
urrun, etxetik kanpo lan egiten zuten emakumeen presentziak sektore batzuen kezka piztu zuen, hainbesteraino, 
non “emakumeen lan jarduna iraultza moral gisa deskribatzen zen”3  (Arbaiza, 2002).

Dena dela, emakumeen lanari buruzko ia edozein garai historikotako ikerketa bat egiteak dakarren 
zailtasun nagusienetakoa, orain dela gutxikoak barne, estatistika ofizial eta datu  kuantitatiboen urritasuna da. 
Erregistroen gabezia horrek emakumeek lan sektoreetan zuten benetako presentzia ezkutatzen du, “emakumeen” 
sektoretzat jotzen diren horietatik haratago. Eta azken kasu horietan ere, zaila da emakumeek familia ekonomiari 
egiten zioten benetako ekarpena ezagutzea lortzea (Borderías y Pérez-Fuentes, 2009: 269-308). 

Esate baterako, benetan zaila da lehen sektorean lan egiten zuten emakumeen datu zehatzak lortzea. 
Horrela, lurra lantzeaz arduratzen zen gizona nekazari gisa agertzen zen erroldan; emakumeari zegokionez, 
baserrian emakumea etxeko lanez eta hezkuntza eta zaintza lanez arduratzen zen, abereak eta baratza zaindu, 
ereite eta uzta garaian, batik bat, laborantza lanak burutu (Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 146) eta 
inguruko azoketan hainbat produktu merkaturatzeaz gain. Aitzitik, nahiz familiaren aurrekontua eratzen osoki 
parte hartu eta nekazaritza produkzio unitatea mantentzeko funtzio garrantzitsua betetzen duen, emakumea ez da 
estatistika ofizialetan agertzen honako bi arrazoi hauengatik: berak egiten dituen jarduerak ez direlako “lanbide” 

1 Egileek diotenaren arabera, “berezko” ezberdintasun biologikoen argudioa beste garai batzuetan ere erabili izan da, adibidez, lan mota 
batzuk biztanleriaren sektore bati esleitu izana bidezkotzeko, esklaboei, esate baterako.
2 Europako herrialde batzuetan bazirela meategietan eta katedraletan lana egiten zuten emakumeak aipatzen du Valverdek, adibideak 
emanez. Alabaina, gaitasun horiek bestelako murrizketengatik mugatuta egon zitezkeen, gremioak arautzen zituzten arauekin gertatzen 
zen eran. 
3 Itzultzailearen oharra: jatorrizko aipua gaztelaniaz idatzia da, agiritegiko gainontzeko aipuak bezalaxe.
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mailara iristen eta orokorrean bera ez delako ustiapenaren jabe gisa agertzen, gizon bat baizik. Beste familia 
negozio batzuez ere antzekoa esan daiteke, taberna edo dendei buruz, adibidez. Gainera, emakumeen jarduera 
ekonomikoaren errepresentazio gabeziak aztertzean, ezkondutako emakumeen kasua are eta nabarmenagoa zela 
ikus daiteke (Borderías, 1993: 20).

Etxeko zerbitzuei erreparatuz gero, nagusiki emakumezkoek osatutako sektore honek tradizioz 
izan dituen inguruabar batzuek asko zaildu dute jarduera hauek dokumentazioan islatu, eta beraz, neurtu ahal 
izatea (maiz ahaidetasun edo auzotasun harreman bat izan ohi zen langilearen eta lana ematen zion pertsona 
edo familiaren artean, jarduera anitzak esleitzen zitzaizkion, artean nerabea edo gazteagoa izanda hasi ohi zen 
langilea, hitzarmenak ahozkoak izan ohi ziren, eta abar). Aipatutako horren guztiaren ondorioz, emakumeen 
presentzia urria da iturri ofizialetan, eta ez du zerikusirik emakumeak produkzioaren alorrean izan duen benetako 
eginkizun eta ardurarekin. Bestalde, ugalketa alorrean gauzatutako zereginak emakumearen eremu pertsonalari 
dagozkion jarduera gisa interpretatzen dira, eta beraz, zaintzaren bidez familiari eta gizarteari eginiko ekarpenak 
ere ez du nahikoa begirune merezi izan.

Azaldutako guztiari beste bi elementu gehitu behar zaizkio, emakumeen lekua betidanik etxearen 
esparrua izan dela dioen uste faltsua osatzen laguntzen duten beste bi elementu. Alde batetik, diktadura frankista 
atzerapauso garrantzitsua izan zen gerra zibilaren aurreko urteetan emakume eta gizonen arteko eskubide 
berdintasuna lortzeko hasia zen aurrerabidean. Erregimenak eskura zituen baliabideak erabili zituen (hezkuntzaren 
gaineko kontrola, propaganda, Elizaren konplizitatea, legeen onarpena, eta abar) hamarkadetan zehar genero 
ezberdintasunak azpimarratzen zituen mezu ofiziala behin eta berriz zabaltzeko, emakumeak etxearen esparrura 
mugatzearen egokitasuna azpimarratzen zuten argudio deterministak oinarritzat hartuz. Beste leku batzuetan alor 
politiko eta sozialean ematen ari ziren aurrerapausoak ez ziren oharkabean joan gizartean, baina lege batzuen 
jadanekotasuna eta eguneroko bizitzako jarrera jakin batzuk zuten pisuak eraldaketaren erritmoa oztopatu zuten.

Era berean, industria ondarea desagertzeak une historiko jakin bat osatzen duten arkitektura elementuen 
eta munduko testuinguru zehatz baten barruan dauden produkzio forma jakin batzuen desagerpena dakar (Herreras, 
2004: 728). Elementu horietako asko, herri baten nortasun kolektiboa sortzen laguntzen dutenak, desagertu egin 
dira Ordizian. Desagerpen guztien artean nabarmenena, ordea, emakumeen lanbidearekin lotura zuzena zuten 
enpresena izan zen: Bilore, Nadal, Goenaga, Carrocerías Modelo... Horrenbestez, izandako errealitate batek 
bere erreferente fisikoak galdu ditu, eta gaur egun, funtsean, soilik errealitate hura ezagutu zuten haien ahozko 
lekukotzaren bidez mantentzen dira eguneroko gogoetetan. Hori da, hain zuzen ere, ikerketa hau informazio 
kualitatiboan ardaztu izanaren arrazoietako bat.

Ikerketa honen helburua XIX. mendearen amaieratik hasita XX. mendearen amaierara arte Ordizian 
emakume langileek izan zuten funtzioa aldarrikatzea da -herriaren industrializazio prozesuan bereziki, baina 
partaidetza handiagoa izan zuten beste sektore batzuetan ere bai-, herriaren garapen ekonomiko eta sozialari 
egindako ekarpena ikusgai jartzeko xedez. Horretarako erabili den metodologiak bibliografia eta dokumentazioaren 
azterketa uztartzen ditu, baina gehien bat ahozko iturriak erabili dira. 

Ikerketa bi atal nagusitan egituratuta dago. Lehenengo atala alor ezberdinen garapen historikoari eta 
horiek emakumeen lan esparruan izan zuten eraginari dagokio: hezkuntza, legedia, sektore ekonomikoak 
(industriaren garrantzi handia), eta abar. Atal honetako informazioa dokumentazio eta bibliografia iturrietatik 
jasoa da eta hiru denbora tartetan banatuta dago,  XIX. mendearen bigarren erdia, XX. mendearen lehen herena eta 
gerra zibilaren eta trantsizioaren hasieraren arteko tartea, gutxi gorabehera. Garai bakoitzeko ezaugarri zehatzen 
behaketa errazteko helburuarekin egin da zatiketa hau, testuinguru orokor batetik abiatuta tokiko errealitatera.  
Hala, herriko dokumentazioa erabili da garai ezberdinetan Ordiziako emakumeek bizi zuten errealitatea islatzen 
saiatzeko: erroldak, lan estatistikak, hezkuntza sailaren txostenak, industria erregistroak, argazkiak, eta abar.

Bigarren atala ahozko iturrietan ardazten da eta aurreko atalean jasotako eduki asko indartzen dituzte. 
Atal honetan, emakumeen zuzeneko testigantzek garrantzia hartu dute emakumeak berak izan daitezen beren 
kontakizuna eraikitzen dutenak. Gainera, ahal den neurrian, elkarrizketatuak beren aurrekoen (amen, amonen...) 
ahots gisa jardutea lortu nahi izan da, haien bizipenak ekartzeko, ez daudenen ahotsak  berreskuratzeko saiakera 
bat egin nahi izan da, nolabait. Era horretan, ahozkotasunaren bitartez, direnak eta izan direnak omendu nahi izan 
dira, iturri ofizialen isiltasuna kontakizun hauen bidez betez. Horrela, lekukotzek eguneroko bizitzako alderdi 
ugari -ekonomia barne- azaltzen dizkigute, eta horiek belaunaldi ezberdinetako pertsonen ibilbideak uztartzea 
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ahalbideratzeaz gain, agerian uzten dute kontakizunetako protagonistek denboran zehar sexuari lotutako 
desberdintasun berdinak topatu zituztela eta bidegurutze berdintsuen aurrean hainbat estrategia bilatu zituztela 
haiei aurre egiteko. Lekukotzei dagozkien lehenengo bi zatiak, informatzaileen arabera emakumeen presentzia 
handiena zuten sektoreen baitan banatu dira. Hirugarren atalak jarrera eta pentsamoldeekin zerikusia duten 
zeharkako gaiak bildu ditu.

Informatzaileak lortzeko garaian, parte hartzeko deialdi bat egin zen, prentsaren bitartez diru laguntzaren 
ebazpena hedatzen ari zela baliatuz, baina pertsona bakar batek soilik azaldu zuen parte hartzeko interesa. 
Herriko elkarteekin (Kimetz, Ordiziako Merkatari Elkartea, Jubilatu eta Pentsiodunen Elkartea) nahiz udalaren 
sail eta zerbitzuekin (Kultura, Berdintasuna, D’elikatuz, San Jose Egoitza) jarri ginen harremanetan, eta baita 
Orkli enpresarekin ere. Parte hartzeko deialdia emakume zein gizonentzat izan arren, gizonezkoen hiru lekukotza 
besterik ez ziren lortu, fabrika beraren historiarekin lotura zuten hiru gizonenak. Guztira, ia berrogei pertsonek 
hartu dute parte elkarrizketetan; beste batzuek ez dute lekukotzetan ekarpenik egin, baina kudeaketan lagundu 
dute, informatzaileen bilaketa erraztu, material grafikoa ekarri, eta abar eginez. Mila esker horiei guztiei.

I- XIX. MENDEAREN BIGARREN ERDIA

I.1-Garaiaren ezaugarri orokorrak

I.1.1-Hezkuntzaren testuingurua

Burututako lanen aniztasun eta kalitatearen eta hezkuntza mailaren arteko lotura estua kontuan izanda, 
garrantzitsua da gizonen eta emakumeen hezkuntza ereduen arteko desberdintasun tradizionala azpimarratzea: 
lehenengoa da garrantzitsuena, eta aldiz, emakumeen hezkuntza beti gehigarri gisa azaldu izan da. Legeetan 
ere gizonen ereduaren bertsio diluitu gisa islatzen da (Subirats, 2002: 135-136); izan ere, emakumeen lehen 
hezkuntzaren erakundetze prozesua oso berantiarra izan zen Espainian, 1783ko Errege Zedularen ondorioz, zeinak 
nesken eskolak legezkotzat jotzen zituen eta ikastetxe mota hori eratzeko araudi bat ezartzen zuen (Cortada, 
1999: 35). Artean, mutilen hezkuntza curriculuma oso ezberdina zen neskenarekin alderatuz gero, nesken batek 
ikasteko gogoa adierazita ere, hari irakurtzen irakasteko beste obligaziorik ez zen. Gainera, neskentzat doako 
eskolak ezartzea agintzen zuten 1793ko maiatzaren 11ko edo 1795eko urtarrilaren 20ko Errege Zeduletan, 
hasiera batean, idazketa eta kalkulua ez ziren aipatu ere egiten. 1825. urtean, otsailaren 16ko Reglamento General 
de Escuelas de Primeras Letras delakoak nesken eskoletako curriculuma zabaltzean txertatu ziren bi gai horiek 
nesken curriculumean, oso oinarrizko mailan izan arren (Viñao, 1998: 9-13).

XIX. mendearen bigarren erdira arte, emakumeak hezkuntza sisteman sartzeko saiakera ia soilik esparru 
pribatuetara mugatzen zen (Gómez Moreno, 1988: 41). 1857. urtean, sei eta bederatzi urte bitarteko mutil eta 
neskentzat derrigorrezkoa bihurtu zuen hezkuntza Moyano Legeak, eta aldi berean emakumeentzako Escuelas 
Normales izenekoak sortzeko proposamena iradoki zuen, maistrak trebatzeko ikastetxeak, alegia. Lege horren 
ezarpena mugatua izan zen eta gai batzuen edukiak ezberdinak ziren sexu bakoitzarentzat, baina etorkizuneko 
erreformentzat balio izan zuen (Folguera, 1997a: 468) eta neskak hezteko beharraz jabetzeko aurrerapauso handia 
izan zen, helburua emakume horiek etxekoandre bihurtzea bazen ere. Dena den, 500 biztanle baino gehiagoko 
herrietan nesken eskolak derrigorrezko bilakatu ziren (Cortada, 1999: 44).

Mutilen kasuan gertatzen zen bezala, absentismoa handia zen, ordea, eta eskolen eskastasunak berak 
ere ez zuen eskolara joaten edota eskola orduei etekina ateratzen laguntzen (Viñao, 2004: 231-232). Azpiegituren 
hutsuneez gain, irakasle kopurua ere urria zen ikasleez arduratzeko4. XIX. mendearen amaieran, beste herrialde 
batzuen eraginagatik, Institución Libre de Enseñanza ekimenean gauzatu ziren ideia krausista modernoengatik, 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer proiektuagatik, kongresu pedagogikoak antolatzeagatik, maistra 
batzuen ahotsagatik, eta abarrengatik, hezkuntza berdinzalearen egokitasuna eztabaidagai bihurtu zen, eta 
hezkuntza politiken gain eragin zuen azkenean (Ballarín, 2001: 76-85).

4 1911. urtean 1,3 irakasle zeuden mila biztanleko, hau da, eskola publikoetako 75,2 matrikulako irakasle bat (Samaniego, 1977: 157).
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I.1.2-Emakumeen lege eta lan baldintzak

Industrializazioak, batez ere haren lehenengo faseak, erabateko aldaketa eragin zuen ordura arte 
pertsonen biziak arautzen zituen nekazari edota artisauen lan ordutegi eta erritmoarengan. Produkzio sistema 
berrian, norbanakoak makinen aginduetara zeuden, ordulari eta sirenen esanetara, haiek ezartzen baitzituzten 
lana eta deskantsua egiteko uneak, eta langileak zelatatzeko pertsonak zituzten fabriketako kontzentraziopean 
zeuden. Sektorearen arabera eragin handiago edo txikiagoarekin, soldata urriko lanaldi amaiezinei instalazioen 
osasungarritasunik eza, haurren eskulanaren erabilera edo laneko ezbeharrak  gehitzen zitzaizkien, XIX. 
mendearen amaierako Errenteriako liho eta jute fabriketan azaltzen den eran (Barcenilla, 1999: 379). 

Arazo horiek garaiko edozein industria sektoretan ikus zitezkeen (meatzaritzan, burdingintzan, 
papertegietan...). Ildo beretik, zeharkako beste errealitate bat ere aipa daiteke; gizonezko lankideekin alderatuta 
emakumeek baldintza okerragoak zituzten bai ordainsari eta baita onarpen aldetik ere (Fernández Pérez y Maceira 
Ochoa, 2015: 31-32). Halaber, Mercedes Arbaizak dioen eran, gizonezkoen kasuan ez bezala, gizonezkoen 
ordainsaria gorantz joaten baitzen haiek lan ibilbidean aurrera egin ahala, emakumeek gutxiago irabazteaz gain, 
beren ordainsariak bere horretan mantentzen ziren enpresan izan zezaketen antzinatasunagatik ere5.

Lan arloa arautzeko beharra zela eta, 1883an gobernuak Comisión de Reformas Sociales batzordea 
sortu zuen, langile klasearen bizi baldintzak eta lan baldintzak zaintzeaz arduratuko zena. Egoera hobeki 
aztertzeko zenbait inkesta egin zituzten eta horiek ekonomiaren garapenean emakumeen lanak zeukan garrantzia 
azaleratu zuten. Lan istripuen aurrean langile klasea babesteko neurriak hartzea izan zen ondorioetako bat, 1886. 
urteko Errege Dekretua eta 1900 urteko Ley de Protección del Trabajo de Mujeres legea, adibidez.  Orobat, 
inkesta haiek agerian utzi zuten sektore batzuek beren “kezta eta alarma” adierazten zutela errealitate berri haren 
aurrean, fabriketan oso emakumezkoenak jotzen ez ziren lanak egiten zituzten emakumeen presentzia handia zen 
errealitate berri hartan. (Fernández Pérez y Maceira Ochoa, 2015: 38). 

Bestalde, fabrika batzuen barne araudietan bazeuden emakumeei eragiten zien neurri espezifiko batzuk, 
horien atzean zeuden motibazioak eztabaidagarriak izanagatik. Esate baterako, 1892an, gerora Tavex izenaz 
ezagutu den Bergarako lantegian (garai hartan 300 bat langile inguru zeuzkana) bular emaile ziren amentzat 
eremu bat egokitzea erabaki zen, lantokia utzi gabe umeak elikatu ahal izateko; gainera, emakumeak lanetik 
gizonak baino bost minutu lehenago irteten hastea ere erabaki zen, moraltasun eta begirune neurri gisa (Perallón 
y López, 1996: 57-60).

Aldiz, beste sektore batzuek ordurako euren kodeak zituzten, eta haiek ageriko uzten zuten emakumeen 
estatus bereizia. Hala, 1885eko Merkataritza Kodearen arabera, jarduteko gaitasuna zuten hogeita bat urte 
baino gehiagoko eta aita edo amaren boterean ez zeuden emakumeek; adin hori izan arren ezkonduta zeuden 
emakumeek, ordea, “senarraren baimena” izan behar zuten eta ezkondu aurretik lanbide batean arituak baziren 
“senarraren baimena beharko da jarraitzeko”; hogeita bat urte baino gehiago eta “senar absenteak” zituztenek 
lanean jarraitzeko aukera zuten (Nash, 1983: 371-372). Alderdi ekonomikoaren menpekotasun hau bat dator 
1889 Kode Zibilak jasotzen zituen senar-emazteen eskubide eta betebeharrekin: 57. artikulua, “senarrak emaztea 
babestu behar du eta emazteak senarrari obeditu”; 59. artikulua “senarra da ezkontza-sozietateko ondareen 
administratzaile (...)”; 60. artikulua “senarra bere emaztearen ordezkaria da. Senarraren baimenik gabe, emaztea 
ezin da epaiketetan bere kabuz edo prokuradore bitartez (...)”; 61. artikulua “era berean, senarraren baimenik 
edo ahalorderik ez badu, emakumeak ezin du kostu bidezko edo irabazizko erosketarik egin, bere ondasunak 
besterendu (...)” (Nash, 1983: 160-161).

I.1.3-Gipuzkoako industrializazioaren ezaugarriak

1841. urtean aduanak kostaldera lekualdatu izanak mesede egin zion hiru euskal probintzietako 
industriaren hazkunde eta eraberritzeari, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan (Carrión Arregui, 2010). Neurri 
horren bitartez, lurralde horiek Espainiako barne merkatura batu ziren, eta horrenbestez, kanpoko lehiaren 
aurrean babestuta gelditu ziren Estatuak ezartzen zituen muga zerga altuei esker (Fernández Pérez y Maceira 
Ochoa, 2015: 28). Gipuzkoak, gainera, beste abantaila batzuk ere bazituen: alde batetik, itsasorako sarbidea 
Pasaiako portuaren bidez; bestetik,  kokapen estrategikoa Frantziako mugan eta XIX. mendearen bigarren erdian 

5 www.academia.edu/5921240/La división sexual del trabajo en la sociedad industrial 1800-1935, 10 or.



11

IV. Victor Mendizabal Beka                                                          Emakumeak eta lana Ordizian  (1880-1980): genero-ikuspegi bat  

komunikabideetan egin ziren hobekuntzak, besteak beste, Madril-Irun trenbidea; eta azkenik, ibaiko baliabide 
ugari (Galdós Monfort, 2008). 

Horrenbestez, mendearen azken laurdenean Euskal Herriko “industria garapenaren arima” Bilboko 
siderometalurgia industrian zetzan arren, bai Bizkaiak eta bai Gipuzkoak industria garapenaren aldeko apustu 
garbia egin zuten eta fabrikez betetzen hasi ziren (Perallón y López, 1996: 60-62), eta fabrika bakoitza tokian tokiko 
baldintzetara egokitzen. Bizkaiko eredua Bilboko itsasadarraren inguruan pilatzen ziren enpresa garrantzitsuetan 
oinarritzen zen bitartean, Gipuzkoako eredua elkarren artean oso ezberdinak ziren eta elkarrengandik sakabanatuta 
zeuden enpresetan oinarritu zen. Gainera, bertako edota kanpoko inbertitzaile txikien bidez lortu zuten finantzaketa 
enpresek, eta haien ekarpen xumeekin lantoki txiki eta ertainak sortu zituzten (Galdós Monfort, 2008). Gipuzkoar 
ereduak garrantzi gehiago ematen zion enpresari ekintzailearen irudiari, baliabide ekonomiko gutxirekin eta maiz 
artisautzako jarduera batetik abiatuta tamaina nabarmeneko negozioa hasten zuenari (Luengo Teixidor, 1990: 
111-112). 

Horrez gain, Gipuzkoako demografia banaketaren hainbat ezaugarri garrantzitsuk ere bere 
industrializazio prozesuaren alderdi batzuk ulertzen lagun dezakete: alde batetik, sakabanatuta egoteak eta 
beraz herri asko izateak, eta nukleo bakoitzean biztanleria barreiatuta egoteak; eta bestetik, makrozefalia ezak, 
Gipuzkoako industria nagusiak ez baitziren hiriburuan kokatu, baizik eta Beasain, Tolosa, Eibar, Errenteria, 
Arrasate... bezalako udalerrietan (Luengo Teixidor, 1990: 39).

Kasu askotan, lantoki berri horiek baldintza klimatiko, geografiko edo naturalen ondorioz mende 
askotako artisautzako tradizioa zuten inguruneetan ezarri ziren. Horietako kasu bat Bergara da, liho ekoizle eta 
artile esportatzailea tradizioz eta iruten eta ehungintzan ere tradizio luzea zuena (Perallón y López, 1996: 14) 
eta beste bat Azpeitia, olagintzan urte askoko ibilbidea zeukana (Valverde, 2011). Ildo beretik, garaiko industria 
edo protoindustria ereduen aldean aurrerabidea ekarri zuten lantoki berriek, eta neurri batean horren ondorio 
dira, iparraldetik hegoaldera, batez ere ibai nagusien haranen barreneko guneetan kokatu ziren ekoizpen unitate 
barreiatuak, ibaiek energia hidraulikoa eta ekoizpen prozesuetarako beharrezkoa zen ura eskaintzen baitzieten, eta 
baita hondakinak isurtzeko bidea ere (Ruiz y Galdos, 2008). Gipuzkoako industrializazioaren azken ezaugarria 
bere aniztasuna izan da, kontzentrazio handiena hiru sektoreren inguruan garatu arren: metalurgia, papergintza 
eta ehungintza (Perallón y López, 1996: 65). Sektore horien inguruan garatutako jarduerak guztiz erabakigarriak 
izan ziren zenbait eskualde eta guneren nortasun ekonomiko eta sozialean: papergintza Tolosaldean; ehungintza 
leku eta modu askotan (kotoia Bergaran, artilea Tolosan eta Azpeitian, lihoa Errenterian, apretak Azpeitia eta 
Azkoitian, jutea Orio edo Zestoan, besteak beste) edota metalaren maneiua (Arrasate, Azpeitia, Eibar...) nork bere 
pieza edo tresnak ekoizteko edo beste industria batzuk hornitzeko (Gárate Ojanguren, 1976: 234).

Prozesu guztiek bezala, Gipuzkoako industrializazioak ere fase ezberdinak izan zituen: lehenengo 
fasearen (1842-1860) ezaugarria ehungintza eta papergintza sektoreen bizkortzea izan zen; ondorengo urteetan, 
1876. urtera arte, enpresa berriekiko inbertsioek geldialdi bat izan zuten; urte hartatik 1890era atzean geldituta 
zeuden sektoreak eraldatzen hasi ziren; eta XIX. mendearen azken hamarkada horretan Gipuzkoa probintzia 
industriala bilakatu zen argi eta garbi (Gárate Ojanguren, 1976: 278-279).

I.1.4-Industria, emakumeentzako lan aukera Gipuzkoan

Espezializazio handiagoko lanetara, eta beraz, hobe ordainduta daudenetara sarbidea izatea oso lotuta 
dago prestakuntzarekin. Baina alderdi horri behatuz gero, familiatik hasita gehienbat sexuan oinarritutako 
hautaketa bat egiten zela ikus daiteke, eta horren ondorioz aukera ezberdinak eskaintzen zitzaizkien semeei eta 
alabei. Mercedes Arbaizaren arabera, XIX. mendearen amaierarako, alde handia nabaritzen zen, alde batetik 
Bilbo Handian kontzentratutako ekipamendu ondasunen inguruan zetzan lan merkatuaren maskulinizazioaren 
eta bestetik gipuzkoar lurraldean kokatutako kontsumo ondasunekin lotutako lanbideen feminizazioaren artean. 
Ezberdintasun horren jatorria lanbide bakoitzaren kultura edo tradizio historikoaren hedapenari zor zitzaion, 
jardueren berezko ezaugarriei baino gehiago, izan ere lan horiek sexu bakoitzari esleitzen zitzaizkion gaitasunei 
(indarra siderometalurgian eta zehaztasuna eta lan sedentarioa ehungintzan) egokitzeko aukera bazen eta. Hau 
da, lanbide baterako prestaketa eta horrek dakarren guztia jasotzeko prozesua artisauen familiaren barruan hasten 
zen, eta hark haurtzaro edo nerabezaroan erabakitzen zuen nola eta norengan inbertitu denbora eta baliabideak 
giza kapitala prestatzen. Gurasoen erabakiek sortutako desberdintasun hori bazegoen industriaurreko gizartean 
eta gizarte industria gizartean sendotu egin zen, gero lan merkatuan indartu eta azkenean, siderometalurgian 
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gertatu zen eran,  ikasketa edo prestakuntza teknikoa behar zuten industria sektoreetatik kanpo gelditu ziren 
emakumezko langileak. Aldiz, nekazarien familia antolaketan sexuaren araberako lan banaketa ohikoa zenez, 
emakumeek partaidetza handia izan zuten ehungintzaren industrian, bai etxean eta baita lantegietan ere. Etxeko 
ingurunetik bultzatu egiten zitzaien emakumeei, adibidez, liho ekoizpenarekin eta lihogintzarekin zerikusia zuten 
lanak egitera, eta sektore horrek indar handia hartu zuen gipuzkoar industrian6.

Álvaro Sotok adierazi duenez, estatu mailan emakumea lan merkatuan sartu bazen, munduko edozein 
lekutako industrializazioaren lehen faseetan gertatzen den baldintza batengatik izan zen nagusiki: produkzio 
kosteak merkatzeko beharrarengatik. Hala, XIX. mendearen amaieran, funtzio zehatz batekin eta industria jakin 
batzuetan zeuden emakumezko langileen kopurua gogoangarria zen, nahiz iturriek zailtasunak jartzen dituzten 
emakumeen eskulanaren tamaina neurtzeko. Adibidez, Espainian 1887. eta 1900. urteen artean jarduera tasa % 
17 inguruan kokatzen da, baina ziurrenik handiagoa izango zen (Soto, 1996: 345-353).

Bestalde, industria prozesua egonkortzearen eraginez, jaitsi egin zen baserrian lan egiten zuen 
biztanleriaren portzentaia, baina ez zen desagertu, ordea. Gainera, baserriek bizirik jarraitzea funtsezkoa izan zen: 
lehenik, landako eta herriguneko biztanleak elikagaiez hornitzea ahalbideratu zuen; jarraian, merkataritza sustatu 
zuen azoketan landako produktuak salduz eta landutako ondasunak erosiz; azkenik, baserriek industria berrientzat 
eskulana eskaini zuten (Fernández Pérez y Maceira Ochoa, 2015: 31). Azken baldintza hau, adibidez, oso garbi 
ikus zitekeen Errenterian: XIX. mendearen erdira arte bere nekazari izaera mantendu zuen, baserriaren ustiapen 
tradizionalean oinarritzen zena, bertan bizi ziren familia handien eskulana modu intentsiboan erabiltzean, alegia. 
Halaber, han bazen meatzaritza eta ontzigintza industria txiki bat, eta 1845-1860 bitartean beste batzuk ezarri 
ziren, lihoarena adibidez, 500 pertsonari lanbidea ematen amaitu zuena. Hori bai, puntu honetan garrantzitsua da 
bi gauza azpimarratzea: batetik, emakumeen lanak baserriek aurrera egitea ahalbideratzea ez ezik, emakumeak 
familiaren ustiapenean gelditzeak gizonezko langileak tokiko industriara joateko liberatzea ere ahalbideratu 
zuen; bestetik, Errenteriako fabriketan emakumezko langileak ere izan ziren, Olibet gaileta fabrikako argazkiek 
erakusten duten eran (Fernández Pérez y Maceira Ochoa, 2015: 27-34).

Horrez gain, baserriak dimentsio berri bat hartu zuen emakumeen lanaren alorrean, prestakuntza gune 
gisa zituen ezaugarriengatik eta baita nekazaritza eta abeltzaintzatik haratago zihoazen lanak egin beharragatik. 
Bergaran, adibidez, emakumezko langile gehien erabili zituzten sektoreak etxeko zerbitzuei loturikoa eta 
ehungintza izan ziren. Azken hori “emakumeentzat ongarritutako lurra” zen, normalean beren erabilerarako 
sortzen baitzuten ehuna beren etxeetan. Etxean lan hori egiteko ohitura zutenak errazago sartu ziren fabriketan 
jarduera hori etxetik kanpo atera zenean, baina aurkakoa ere gertatu zen: enpresariak eskuzko ehungailua eta 
lehengaiak eman eta, ordura arte bezala, lan hori etxean egiten jarraitu zuten batzuek, ordainsari batekin, ordea 
(Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 145-146). Bere aldetik, Eibarren, batik bat, produktuen akaberan eta 
armagintzaren inguruan ziharduten fabriken industrian egin zuten lan emakumeek, eta lan horietako batzuk ere 
beren etxeetan egiten zituzten (Lasa Astola, 2011: 90).

I.2-Villafranca de Oria XIX. mendearen erdialdean

I.2.1-Ezaugarri soziodemografikoak 

XIX. mendearen amaieratik XX. mendearen hasierara bitartean, Villafranca de Oria, irin errotak 
besterik ez izatetik denetariko fabrikak izatera pasa zen: likore fabrikak, eskoletarako arbel fabrikak, altzarienak 
eta metal egiturenak. Industria horien garapena ezin izango zatekeen gertatu XIX. mendearen erdialdetik hasita 
komunikabideek izan zuten hobekuntzarik gabe: Madril-Irun trenbideak 1868rako bazeukan geraleku bat herrian 
(Galdós, 2008), eta Etzegarate ireki zen San Adriango bidearen alternatiba gisa... Ibilbide berri horiek pertsona 
eta salgaiekiko sarbidea azkartu eta erosoago bihurtu zutenez, iraganeko merkataritza bideei gailendu zitzaizkien 
eta eragina izan zuten ordura arte merkataritzan funtzio garrantzitsua izandako udalerriengan, Segura bezalako 
herriengan, adibidez. Modernitate testuinguru horretan gertatu zen industria berrien sorrera. Esaterako,1860. 
urtean Lazkao, Beasain eta Ordiziaren arteko mugan San Martin Urbietaren burdin fabrika sortu zen, eskualde 
osoan teknologia berriak zituen lehenengoa  (Aboitiz, Garmendia e Iriondo, 2014: 68). 

6 www.academia.edu/5921240/La división sexual del trabajo en la sociedad industrial 1800-1935, 3-8 or.
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Beste udalerri batzuetan bezala, hiribilduak pixkanakako hazkunde demografikoa izan zuen XIX. 
mendearen bigarren erdian: 1857an 1.115 biztanle zeuzkan; 1861ean 1.197; 1888an 1.364ra igo zen bere 
biztanleria eta zuzenbidezkoa 1.371ekoa zen, eta berezitasun bat ere izan zen une hartan, izan ere, kontaketa 
egiterakoan ezarritako biztanleria unitateen barruan (Villafrancaren erdigunea, biztanleriaren gehiengo zabala 
hartzen zuena, bi lantoki Arranceguin, hiru Arramendin eta barreiatutako 43 eraikin) beste bi fabrika agertzen 
ziren Egoscozábal deituriko eremuan, “txapel eta irin” fabrikak, hain zuzen ere. 1902. urterako biztanleria 1.421 
pertsonakoa zen (685 gizonezko eta 736 emakumezko), eta zuzenbidezko biztanleak 1.452 ziren (702 gizon 
eta 750 emakume)7. 1910ean, berriz, 2.318 biztanle zeuzkan udalerriak. Horrela, ia berrogeita hamar urtetan 
demografia % 107,9 hazi zen (Castells, 1987: 117).

1857ko erroldak ematen duen informazioari esker garai hartako Villafranca nolakoa zen irudikatu 
daiteke: 235 zedula agertzen dira, guztira 1.115 biztanlerekin (498 gizonezko eta 616 emakumezko8). Egoera 
zibila behatuz gero, gizonen artean 281 ezkongabe, 192 ezkondu eta 29 alargun zeuden eta emakumeen artean 360 
ezkongabe, 208 ezkondu eta 42 alargun. Biztanleria gaztea zen, zero eta hamabost urtera bitarteko 401 biztanle, 
hamaseitik hogeita hamarren artean 268, hogeita hamaikatik hirurogeira bitartean 356 eta adin horretatik gora 88 
pertsona zituen.

Lanbideak aztertuz gero, gizonen ofizio eta lanbideak honela osatuta zeuden: 95 nekazari; 83 industria 
langile; 11 merkatari; 10 ugazaba; 8 irakasle; 7 jornalari; 4 elizgizon9. Bestalde, 28 arras pobre eta zergarik 
ordaintzen ez zuten 21 biztanle zeuden.

I.2.2-Emakumeen lanbideak 1857ko erroldan

Behatu dezagun orain lanean ari ziren emakumeen izen, adin, egoera zibil eta lanbideari buruzko 
informazioa. Sektoreen araberako errolda eremu irizpideetan oinarritzen denean, lanbide batzuk eremu batean edo 
bestean presentzia handiagoa edo txikiagoa islatzen dute. Gertakari natural bat da, izan ere, hiriguneak biztanle 
dentsitate handiagoa eta denda gehiago izango zituen hiri inguruko eremuek baino; azken horietan baserriak eta 
industria kokatuko ziren eta beraz biztanleria txikiagoa izango zuten. Errolda egiteko lau sekziotan zatitu zen 
biztanleria, eta guk lehenengo sekzioa hartuko dugu lagin gisa, 65 zedula eta 272 biztanlekoa, osoena delako, 
nolabait:

7 Datu horiek 1857. eta 1861. urteetako erroldetatik hartuak dira, 1888. eta 1902. urteko izendegietatik (Ordiziako udal-agiritegia, 
hemendik aurrera O.U.A., OH-errolda).
8 Sexu arteko desoreka horren jatorria ezin zen soilik biologikoa izan,  gizonen migraziorako joeragatik ere izan behar zuen (Garmendia 
Larrea, 1982).
9 Erabilitako izendapenak oso orokorrak dira, baina barnean lanbide aniztasun handia zuten: morroiak, mirabeak, arotzak, ehuleak, 
mikeleteak, kirurgialariak, errotariak, errementariak, zapatariak, ospitalariak, albaitariak, peoiak, gozogileak, okinak, eskribauak, 
letoigileak, zilarginak, lehen hezkuntzako maisuak, galdaragileak, posta maisuak, militarrak, salerosleak, aterkigileak, kapelaginak, 
guardia zibilak, farmazialariak, harakinak, perituak, jostunak, zikiratzaileak... Deigarria da morroi eta mirabeen gaztetasuna (11 eta 22 
urtekoak ziren) eta denak mutilak edo ezkongabeak izatea. Aldiz, nekazari guztiak ezkonduta zeuden edo alargunak ziren, eta beste 
lanbide guztietan ezkondutako gizonek osatzen zuten gehiengoa. Azken bi taldeetako adin tartea zabalagoa zen eta 30-80 urte bitarteko 
biztanleak hartzen zituen.
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Izena       Adina  E. zibila Lanbidea

Mª Ignacia Garmendia     20 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Eulalia Eizaguirre eta Catarain    19 urte.   Ezkongabea.  Neskamea

Mª Carmen de Alzaia eta Iturralde      43 urte.  Ezkondua.  Ugazaba

Mª Francisca Garmendia eta Uranga   25 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Mª Tomasa Emparanza eta Lasa    17 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Josefa de Sarasola eta Armendariz               20 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Manuela de Barandiaran eta Beguiristain   18 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Carmen Aramburu eta Elosegui    13 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Eugenia Arin eta Ormazabal    34 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Concepcion Echebarria eta Orilla    22 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Eugenia Elorza eta Salsamendi    17 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Joaquina Sarasola eta Armendariz    24 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Josefa Armendariz eta Errazquin    18 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Josefa Armendariz eta Errazquin (sic)   25 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Joaquina Aguirre eta Zufiria    14 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Maria Ayestaran eta Gabilondo    12 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Mª Catalina Eztala eta Maiz    86 urte.  Ezkongabea.  Ugazaba

Mª Bautista Mugica eta Larrea    24 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Lorenza de Arratibel eta Urteaga    20 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Manuela Dorronsoro Expósito    40 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Josefa Maiz eta Otamendi     50 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Josefa Jauregui eta Amondarain    16 urte.  Ezkongabea.  Neskamea

Sekzio honetan 22 emakumeren lanbideak agertzen dira: horietatik 2 ugazabak dira, 43 urteko 
ezkondutako emakume bat dago eta 86 urteko ezkongabe bat. Beste hogeiak neskameak ziren, eta horietatik 
erdiak baino gehiagok 12 eta 20 urte bitartean zituzten; beste bost 21 eta 30 urteko tartean zeuden eta azkenik, 
soilik hiru zeuden 31 eta 50 urteko tartean. Neskame horiek guztiak ezkongabe gisa agertzen ziren. 

Beste hiru sekzioen artean, guztira, lanbidea zuten beste 55 emakume agertzen dira (34 bigarren 

1857ko erroldaren lehenengo sekzioa
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sekzioan, 14 hirugarrenean eta 7 laugarrenean). Hala ere, kopuru horien artean desoreka handia antzematen den 
arren, lehenengo sekzioan aipatutako kopuruen antzeko ereduak jarraitzen dituztela ikus daiteke. Hiru sekzio 
horietako datuak behatzean, berehala nabarmentzen den datua zera da, talde handiena neskameena dela; guztira 
39 neskame zenbatu daitezke (25 bigarren sekzioan, 9 hirugarrenean eta 5 laugarrenean), denak ezkongabeak eta 
12-36 urte bitartekoak, nahiz zati handiena 12-25 urte bitartekoena den (25 denera). Agertzen diren beste zortzi 
neskameek ere ezaugarri berberak dituzte (7 bigarren sekzioan eta bat hirugarrenean): denak ezkongabeak dira 
eta 16-21 urte dituzte, 33 urteko bat eta 50 urteko beste bat salbu.

Hiru sekzio horietan, bost nekazari daude lehen sektorea ordezkatzen (hiru hirugarrenean eta bi 
laugarrenean). Horietatik lau alargunak dira, 40, 42, 60 eta 70 urtekoak, eta bosgarrena ezkondutako 50 urteko 
emakume bat da. 

Azkenik, bi ugazabek (bata bigarren sekzioko 31 urteko alarguna eta bestea hirugarren sekzioko 52 
urteko ezkongabea) eta bigarren sekzioko 35 urteko haur irakasle ezkongabe batek osatzen dute errolda.

Ezkondutako emakumeek erroldan duten presentzia urriak, ezkontzean lan merkatua utzi eta horrela 
estatistiketatik desagertuko zirela pentsarazten digu. Alabaina, ezkondu ondoren senarraren lanbidean lan egingo 
zuten maiz, bai nekazaritza ustiategian edo, lanbidetzat jotzen ez zelako edo modu jarraituan ez egitegatik, 
iturrietan agertzen ez den alor ekonomikoren batean. Azken alderdi horri erreparatuz gero, deigarria da nekazarien 
artean alargunek duten presentzia handia, eta ezkonduta zeudenean ere jarduera hori burutuko zutela pentsarazten 
du, baina soilik beren senarrak hil ondoren hasi zirela estatistiketan lanbidedun gisa agertzen, ziurrenik etxeko 
ardura euren gain hartu izanagatik.

Bestalde, neska gazteen artean lanbiderik ohikoena neskame eta mirabeena zela azaltzen dute datuek, 
lan horien gogortasunarengatik eta lanbiderako behar zen prestaketa txikiarengatik ziurrenik. Betekizun horien 
ondorioz, nahiago izango zituzten neska eta emakume gazteak, biziagoak eta azkarragoak zirelako, baina segur 
aski baita ere emakume helduak baino otzanagoak zirelako eta beren eginkizun eta betebeharrak ikasteko prest 
zeudelako. Neska gazteei emakume helduei baino ordainsari txikiagoa ematearen abantaila ere bazen.

Besteren zerbitzura lan egiten zuen gizatalde horren beste izendatzaile komuna egoera zibila zen, eta 
garaiko gizartearen zenbait ezaugarri ezagutzera garamatza. 1883an Gizarte Erreformen Batzordeak mirabeen 
lanbidea (sukaldari, laguntzaile edo dontzeila) “etxetik kanpo lan egiten duten ezkongabeen lanbideak” sailean 
sartu zuen (Nash, 1983: 317)10. Agian, gizartearen begietan ezkonsaria lortzeko behin-behineko lana izango 
zen, ezkondu eta familia osatzean uzten den horietakoa, eta pentsamolde horrek eragina izango zuen sailkapen 
horretan (Gracia Cárcamo, 1995: 111). Bestalde, lanbidearekin jarraitu nahi izan arren, litekeena da beren senar 
edo ingurukoen onarpena ez izatea, hori egiteak etxearen zaintza alde batera uztea ekarriko zuen nolabaiteko 
konnotazioagatik, lan egiten zuten etxeetan bertan bizi ziren neskameen kasuan batik bat. Azkenik, beharbada 
mirabeari lana ematen zion familiak berak nahiago izan zezakeen ezkondutako emakumerik ez hartu, hura 
haurdun geldituz gero ordezko bat bilatu beharko zelako. 

Era berean, etxeko zerbitzuei dagozkien lanak dira emakumeen lanbide gisa sailkatuta agertzen diren 
lanbide urriak, eta izaera oso informala duten jarduerak iturrietan ikusgai jarri izana azaleratzen du, egoera guztiz 
paradoxikoa. Jakina, oso zaila da orokorrean sektore horretan lanean ziharduten emakumeen kopuru zehatza 
ezagutzea, besteak beste, egoera guztiak ez zirelako berdinak. Adibidez, baziren ugazaben etxeetan bizi ziren 
langileak, aldi baterakoak edo soilik ordu batzuetarako lan egiten zutenak, eta horiek ez dira estatistiketan 
agertzen. Dena den, XIX. mendearen azken herenetik 1930era arte, neskameen zifrak estatu osoan nahiko 
egonkor mantendu zirela dirudi, igotzeko joera leun batekin: Álvaro Carmonaren zifrek diotenez, 313.597 
neskame zeuden 1877. urtean eta 338.394 1930ean. Gizatalde horren lan baldintzak “negargarriak ziren, ez zen 
beren jarduera arautuko zuen legerik eta kasu askotan egun osoan zehar egin behar izaten zuten lan, jaiegunak 
barne” (Folguera, 1997a: 480-481). 

10 Talde hau ezberdina zen “etxetik kanpo lan egiten duten ezkongabe eta ezkondutako emakumeen ohiko lanbideak” taldearekiko 
(koristak, antzerki konpartsak, inudeak, gazitze eta kontserba fabrikak, soldatapeko jostunak, fabriketako laguntzaileak, labezainak eta 
garbitzaileak). Alejandro San Martínen testutik hartua, “Trabajo de las mujeres (respuesta al grupo XIV del cuestionario)”, in Comisión 
de Reformas sociales, información oral y escrita, practicada en virtud de la Real Orden del 5 de diciembre de 1883 en Madrid, 137 or.
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I.2.3-Eskakizunak 

Ikusi dugun eran, XIX. mende amaierako Ordizian, emakumeek, orokorrean, ez zuten heziketa maila 
alturik eta ez zituzten prestaketa handiko lanak burutzen. Dena den, horrek ez du esan nahi ez zirenik gai beren 
eguneroko jardueretako lan baldintzak hobetzeko eskakizunik egiteko, bai ordaindu gabeko bai ordaindutako 
lanaren testuinguruan. Hori gertatzen zen, adibidez, latsarrien eraikuntzaren kasuan, etxeko lanen eta lan 
ordainduaren arteko mugan zegoen emakumezkoen eremua baitzen: alde batetik, zaintzen esparruari zegokion, 
familiaren jantziak garbitzeko balio zuelako; bestetik, emakume batek ordainsari baten truk egin zezakeen lan 
mota zen, neskame gisa edo  garbitzaile gisa berariaz (Gallego, 2011). 

Hala, 1893ko urtarrilean, herriko hemeretzi emakumek eskutitz bat bidali zioten udalari, esanez 
Miguel Ignacio de Echeverria jaunak honako hau ezarri nahi zuela: “industria fabrikaren bat Pedro Baamonde 
jaunaren likore fabrikaren alboko lursail batean, xede horrekin Maruagas ubideko urak ekarri nahi ditu, eta 
bertako emakumeek ur horiek normalean garbi egoten direla ondo dakitenez, interesdunaren aldetik eragozpenik 
izan ezean, ur horiek erabiliz latsarri bat eraikitzea kostu oso baxukoa eta era berean erabilera handikoa izango 
litzatekeela uste dute”.

Latsarri baten eraikuntza eskatzen zuten emakumeen sinadurak (1893)
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Latsarri hura eraikitzeko helburuarekin, hilabete bat beranduago, Ascensión Gorostiaga berriz zuzendu 
zitzaion udalari, bere senarraren (José María Urteaga) ordezkari gisa, hark ez baitzekien sinadurarik egiten, eta 
adierazi zuen hura prest zegoela “bere lursaileko hodi orokorra Miguel Ignacio Echeverria jaunaren proiektuko 
industriarentzat doan uzteko”, baldintza batekin: korporazioak bere gain hartzea “adituen arabera nire sailean 
ustekabeko galerarik edo kalterik gertatuko balitz”11. 

II: 1900-1939 

II.1-Garaiaren ezaugarri orokorrak

II.1.1-Hezkuntzaren testuingurua

XX. mendeko lehen hamarkadetan, hezkuntzaren esparruak eskasa izaten jarraitzen zuen, baina lehen 
hezkuntzaren erreformak eta analfabetismoaren aurkako borrokak indarra hartu zuten, eta analfabetismo tasak 
behera egin zuen, batez ere, emakumeen kasuan (Samaniego, 1977: 164)12. Herri guztietako errealitatea berdina 
ez izan arren, 1920an analfabetismo indize baxuena zuen probintzietako bat zen Gipuzkoa, nahiz artean, bere 
biztanleriaren % 35ek ez zekien ez irakurtzen ez idazten eta % 2k soilik irakurtzen jakin; biztanleria alfabetatua 
soilik % 63koa zen, eta datu hori esanguratsua da, soilik hamar urte lehenago % 52koa baitzen (Luengo Teixidor, 
1990: 305). 

Bitartean, aurrerakada bat izan zen emakumeen goi mailako heziketarako sarbidean, eta 1910ean gertatu 
zen aldaketa esanguratsuena, bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko eskoletan matrikulatu eta ikasle ofizial gisa 
joateko aukera eman zitzaienean. Ikasketa horien bidez lortutako tituluek maila eta mota guztietako irakasle lanak 

11 O. U. A., OH 22/23, L. 3-20.
12 Esate baterako, 1900ean emakumeen analfabetismo tasa % 71,4koa zen eta gizonena % 55,8koa; 1910ean % 65,8 eta % 52,5ekoak 
ziren, hurrenez hurren; 1920an % 57,8 eta % 46,3koak; 1930ean % 47,5 eta % 36,9koak. Aldi berean, lehenengo hezkuntzan sexuen 
arteko arrakala txikitzen ari zen, 1909-1910ean mutilak % 53 eta neskak % 47 izatetik, 1935-1936an % 53,7 eta % 41,3 izatera pasa zen 
(Ballarín, 2008: 88-89) 

Ascensión Gorostiagaren sinadura.
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egitea ahalbidetzen zien (Viñao, 2004: 247)13. Horrela hasi zen maistren lanbidearen profesionalizatze prozesua; 
lan sektore hori funtsezkoa zen bai ikuspegi kuantitatibotik, emakume askori eman baitzien lana, eta baita ikuspegi 
kualitatibotik ere, gizartearekiko erantzukizun handiko lanbidea, publikoa eta prestaketa beharrekoa izatearen 
garrantziagatik. 1857ko Moyano Legeak nesken eskolatzea bultzatu zuenez, agerian gelditu zen ordura arte etxeko 
eremura eta eremu pribatura mugatzen zen irakasle profilak prestaketa handiagoa behar zuela. Ildo horretatik, 
1858an Escuela Normal de Maestras erakundea sortu zen Madrilen, eta pixkanaka gainerako probintzietako 
beste batzuk gehitu zitzaizkion, eta horiek guztiek lanbide kualifikatuetarako bidea ireki zien emakumeei (Lasa 
Astola, 2011: 77-78). 1902. urtean Escuelas Normales Femeninas delakoen programak zabaldu egin zituzten 
gizonezkoen eskoletako programekin parekatzeko, eta 1911n atea ireki zitzaion herabeki irakaskuntza mistoari. 
Hogei urte geroago, Errepublikak bigarren hezkuntzan eta Escuelas Normales erakundeetan derrigorrezko egin 
zuen irakaskuntza mistoa, lehen hezkuntzan horrelakorik ezartzera iritsi ez arren (Ballarín, 2001: 89-106). 

Irakasle lanaren ezaugarrietako bat hasiera-hasieratik feminizatua egon izana da, batik bat maila 
baxuenetan. Egoera horren kausetako bat gizonek industrian lan egiteko zuten joera izan zitekeen (Lasa Astola, 
2011: 78), baina, batez ere, gizarte patriarkal irmo baten pentsamoldea mantendu izana zegoen jatorrian: 
emakumeek esparru publikoa ez zela euren lekua barneratu izana, maistra lanarekin lotutako balore amatiar 
eta etxeko esparruko baloreen autoidentifikazioa eta ezaugarri horien jabetza ustez esklusiboa izateak zekarren 
harrotasuna (San Román, 1998: 216-225). Aldi berean, lanbide horren feminizazioaren ondorio izan zen gizonek 
lan hori gauzatzeko azaldu zuten interes eza, gizonezkoen beste lanbide batzuek baino ospe kaskarragoa zuelakoan 
(Llona, 2002: 80).

Hau da, irakasle lanaren feminizazioaren jatorria eta finkapena sexu-genero sisteman bertan datza. 
XX. mendearen lehenengo herenerako, eztabaidak izan ziren emakumeek hezkuntzan sartzeko jasan behar 
zuten desberdintasunaren inguruan. Desberdintasun hura genero aurreiritzietan eta emakumeak hezteak ekar 
zitzakeen ondorioen beldurrean oinarritzen zen, eta ikuspegi kontrajarriak azaleratu zituen. Garai hartako testu 
batek honako hau zioen: “Gurasoak neurri berean kezkatu beharko lirateke bere alaben eta semeen heziketaz 
eta bizitzarako prestakuntzaz. Zoritxarrez, ez da hori gertatzen eta gaur egun oraindik ere gurasoen gehiengo 
zabalak ez die uzten edo debekatu egiten diete neskei heziketa osoa jasotzea”. Nesken heziketan inbertitu 
zezatela eskatzen zitzaien familiei lanbide batera sarbidea izan zezaten, baina paradoxikoki, testuak ez zuen 
zalantzan jartzen emakumeen benetako helburutzat jotzen zena: “Ez dugu emakumea etxetik kanporatu nahi, 
bertan burutzen baitu bere eginkizun nagusia, baina behar den guztia egin behar dugu ezkondu gabe dagoen 
emakumea edo alargun, abandonatua edo senarra gaixo daukan familia ama gai izan dadin bere edota bere seme-
alaben beharrak duintasunez asetzeko”. Bestalde, testuaren arabera, emakumeen lan aukerak “emakumezkoen” 
lanbidetzat jotzen ziren haietara mugatzen ziren: “teorian edozein lanbide egiteko aukera duen arren, bere interesa 
eta gizartearena dela eta, soilik lanbide batzuk burutzea komeni zaio (…) erresistentzia, pazientzia, erabakiak 
azkar hartzeko gaitasuna, grina, intuizioa edo ekintza eskatzen duten lanbideak; hunkiberatasunarekin lotutako 
lanbide guztiak (…). Horrela, lehenik eta behin, etxearen esparruarekin lotutako lanbide guztiak ditugu, besteak 
beste, sukaldariak, dontzeilak, ume zaintzaileak, nekazaritza jarduerak ere bai, lorezaintza (...), jantzien industria 
eta parpaila ekoizpena bere lan osagarri guztiekin (...), administrari lanak (...). Emakumeentzat egokienak 
diren lanbide liberalak bizitza zehatzarekin eta emozioekin harremanetan jartzen dituztenak dira”, esaterako 
irakaskuntza, medikuntza, giza lanbideak (erizaina, umezurztegietako zuzendaria, lan ikuskaria…)14. 

Aitzitik, dagoeneko ezin da defendatu emakumeak maistra modu “naturalean” bihurtzen zirela zioen 
ikuspegi tradizionalista, gizartearen ordena zalantzan jarri gabe eta epe luzeko helbururik izan gabe, ezkontzean 
beren ibilbide profesionala utzi egiten zutela eta gizarte maila apaletik zetozela zioen ikuspegia. Argi frogatu du 
hori, lan eta ordainsari eskakizunen bidez, beren lana duin bihurtzeko (eskubide pasiboak, eta abar) emakumeek 
burututako aktibismoak (Cortada, 2000: 48-50). Gainera, hainbat ikerketen arabera, maistren kolektiboak garaiko 
genero kodeak hausten zituen bere mugikortasun, askatasun ekonomiko eta nolabaiteko autonomiak ematen zien 
posizioari esker (Cortada, 1999: 48). Ildo beretik, Pilar Ballarínek dio maistrak aitzindariak izan zirela esparru 
publikoetan agertzen hasi zen emakumearen eredua sortzen, eta horrek kontzientzia feminista ekarri zuen, 
emakume guztien hezkuntza eta politika eskubideen aldeko borrokara bideratuta zegoena (Ballarín, 1999). Bere 

13 Harrezkero, unibertsitatera zihoazen emakumeen kopurua modu esponentzialean hazi zen eta 1927-28 ikasturterako ikasleria osoaren 
% 4 ziren (Folguera, 1997a: 469-471).
14 Rodrigo, Mercedes. (1927): “La orientación Profesional femenina” (conferencia por la Srta Mercedes Rodrigo, del Instituto de 
Reeducación Profesional de Inválidos del trabajo de Madrid). En Recopilación de los Trabajos del IV Congreso de Estudios Vascos.   
http://hedatuz.euskomedia.org/950/1/04147150.pdf
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aldetik, Miren Llonak zera azpimarratzen du, maistrek emakume “moderno” eta langile eta, aldi berean, amatiar eta 
arretatsu gisa zuten irudiak eragin handia izan zuela erdi mailako klaseen iruditerian, eta pixkanaka, tradizionalki 
gizonekin egin zen eran, emakumeen kasuan ere lanbidearen bidezko norberaren errealizazioa baloratzen hasi 
zirela, eta bidea ireki zietela aurrerago emakumeak lan merkatura sartzeko emango ziren aurrerapausoei (Llona, 
2002: 81-90)15. 

II. Errepublika iristean, hezkuntza sistemaren erreforma lehentasunezko helburuetako bat bilakatu zen. 
1931. eta 1933. urteen artean igo egin zuten Ministerio de Instrucción Pública-ren aurrekontua; maila ezberdinetako 
ikastetxe berriak sortu zituzten; irakasle kopurua handitu egin zuten16; haien soldata baldintzak hobetu egin ziren; 
ikasketa plan, irakaskuntza kontseilu, misio pedagogiko eta liburutegi ibiltari berriak ezarri zituzten; Escuela 
Normal izenekoetan hezkidetza sistema bat jarri zen martxan; ikastetxeak laikotu egin zituzten... Eskolatze 
mailak baxua izaten jarraitu arren, hezkuntza fase ezberdinetan agertu zen nesken presentziak goranzko joera 
izan zuen eta lehen hezkuntzako eskoletan neska kopuruak mutilena baino apur bat handiagoa izaten amaitu zuen 
(Folguera, 1997b: 499-501)17. 

Dena dela, esperientzia errepublikarraren laburtasunak, gerra iritsi izanak eta haren ondorengo Francoren 
diktadurak emakumeari egokitu zion paperak eten egin zituzten ordura arte hezkuntzaren alorrean lortutako 
aurrerapenak (Folguera, 1997c: 535-537). Horrela, mendearen lehenengo herenean emandako aurrerapausoak 
garrantzitsuak izan baziren ere, ez zuten lortu gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak ezabatzea: eginkizun 
banaketa tradizionalak gizartean jarraitzen zuen neskei, behin eta berriz, higiene, aurrezki, moral, eta zaintza 
lanak ikas zitzaten errepikatzen eta mutilei, berriz, “langile arduratsuak” izatera bultzatzen (Pérez-Fuentes, 1993: 
240-242).

II.1.2-Emakumeen lege eta lan baldintzak

XIX. mendearen amaieran, gizarte industrialerako trantsizioaren berdintasun eza eta lan harremanak 
arautzen zituen estatu interbentzionismoaren zilegitasuna eta ondorioak zalantzan jarri ziren testuinguru hartan, 
eztabaida bizia sortu zen Espainian emakumeen lanari eta hura banatzeko modu berriei buruz. Hala, XIX. 
mendearen amaieratik XX. mendearen lehen herenera arte, bi aurpegi kontrajarri zituen politika interbentzionista 
gailendu zen, era berean babeslea eta askatzailea zena: alde batetik, neurri batzuek emakumeen lan baldintzak 
eta gizartearen ugalketa babestu zituzten (laneguna eta asteko atsedena arautuz, gaueko lanaldiak debekatuz, lan 
kaltegarriak edo ugalketarako arriskutsuak zirenak galaraziz, amatasun baimenak ezarriz...),  eta beraz emakumeen 
lan baldintzak hobetu egin ziren; baina beste alde batetik, mugatu egin zuten “aurretik emakumeentzat irekita 
zegoen lanbide batzuetarako sarbidea”. Adibidez, gaueko lana debekatu izanak gatazka sortu zuen, ordainsaria 
murriztea zekarrelako eta zaildu egiten zuelako lanaldi bikoitzen antolaketa (Borderías, 1993: 29-30; Capel, 
1982: 79-101).

Nolanahi ere, berariaz emakumeentzat egindako lan legeria beste herrialde industrializatu batzuetan baino 
berantiarragoa izan zen espainiar estatuan. 1900. eta 1908. urteetan onartutako neurriek, batik bat, fabriketan 
lan egiten zuten emakumeengan eta hamasei urtetik beherakoengan eragin zuten, sektore batzuetan lan egiteko 
debeku zorrotzak jarri zizkieten eta gizonenak baino gehiago mugatu zituzten emakumeen lanaldiak. Beste neurri 
batzuen artean, ordu gehigarriak mugatu zitzaizkien emakumeei, gaueko lanaldia debekatu egin zitzaien, hainbat 
industria arriskutsu eta kaltegarritan lan egitea galarazi zitzaien, lanean hasteko adina gizonena baino altuagoa 
jarri zen emakumeentzat, erretiroa edo pentsioa gizonezkoek baino lehenago hartzeko aukera ezarri zitzaien... 
Eginkizun batzuk ere sexuaren arabera banatu ziren, eta horrenbestez, emakumeek ezin zuten pozoitze, leherketa 
edo sute arriskurik zekarren edo gaixotasunen eraginpean jarriko zituen lanik egin (Ibáñez, Ortega, Santana y 
Zabala, 1994: 149-150). Gainera, 1900eko azaroaren 13ko Arauak neurri zehatz batzuk ezarri zituen haurdun 

15 Egile berberak dio, XX. mendeko 20. hamarkadan, irakaskuntzan lan egiten zuten erdi mailako klaseetako gazteak emakumeek 
adierazten zituzten balioekiko lehentasuna erakusten zuen gizarte baten eraginpean zeudela (Llona, 1999).
16 1931n 35.000 eskola inguru eta 36.680 maisu eta maistra zeuden mutilen eta nesken heziketaz arduratzeko, hurrenez hurren. 
Orokorrean, landako eskolak ziren eta gela bakar batean irakasle bakoitzak berrogeita hamar ikasletik gertu izan zitzakeen (Pérez-
Fuentes, 1993: 221-223).
17 Pilar Folgueraren hitzetan, 1930-1931 tartean batxilergoa ematen zen ikastetxeetan % 14 ziren emakumezkoak eta 1935-1936rako % 
31ra iritsi ziren; unibertsitatean emakumeen presentziak oso txikia izaten jarraitzen zuen, baina 1929-1930ean % 5,2 izatetik % 8,8ra 
pasa zen 1935-1936an. 
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zeuden emakumeentzat18, eta 1923ko abuztuaren 21eko Errege Dekretuak are gehiago indartu zituen haurdun edo 
edoskitze garaian zeuden emakumeen eskubideak: adibidez, amatasun aseguru bat ezarri zen, mediku baten edo 
emagin baten zerbitzuak doan jasotzeko aukera gehitu zen eta amaren eta haurraren mantenua higiene baldintza 
onetan bermatzeko behar zen eguneko diru kopurua jasotzeko aukera ere ezarri zen... (Nash, 1983: 372-387).

Bestalde, langile klaseak lan gatazken testuinguruan egindako hainbat eskakizunek garai hartako lan 
baldintzak zer nolakoak ziren erakusten dute. Esate baterako, Donostiako jostunek 1917an higiene baldintzak 
betetzen zituzten lantokiak eskatzen zituzten eta arotzek, berriz, euri egunetan aterpean lan egitea; 1920an 
Hernaniko zeramikariek botikin bat eskatzen zuten, eta abar (Luengo, 1990: 298).

Ildo beretik, Gizarte Erreformetarako Insitutuak erakundeak esparru batzuetan burutu zituen ebaluazioek 
bultzatuta, langileriaren bizi kalitatea hobetzeko legezko neurri batzuk onartu ziren. Xedapen batzuk orokorrak ziren 
eta gizon zein emakumeei egin zieten mesede, baina beste batzuk oso garrantzitsuak izan ziren emakumeentzat, 
lanbide horietan gizatalde handiena osatzen baitzuten. Adibidez, 1912ko otsailean zera erabaki zen “biltegietan, 
dendetan (…) eta orokorrean fabrikak ez diren lantokietan (…) artikuluak eta gauzak jendeari saltzen zaizkion 
lekuetan, edo horrekin lotutako zerbitzuren bat eskaintzen denetan (…) derrigorrezkoa izango da” jabearentzat 
edo enpresarentzat “eserleku bat edukitzea emakumezko langile bakoitzarentzat (…). Betebehar hau azoka, 
merkatu (...) edo industria ibiltarietara zabaltzen da” eta Lan Ikuskaritzari zegokion arau hori betearazteko ardura 
(Nash, 1983: 384-385). 

Nolanahi ere, beste xedapen batzuekin gertatzen den bezala, zaila da legezko neurri horiek ze heinean 
bete ziren jakitea. 1919an eskuratutako beste lorpen bat zortzi orduko lanaldia izan zen, Instituto de Reformas 
Sociales ordurako jakinaren gainean baitzegoen, 17 lanbideko lagin batean oinarrituta, eguneko lanaldiaren batez 
besteko ordu kopurua bederatzi ordukoa zela. Hori bai, enpresaburuen elkartea neurri haren aurka azaldu zen, 
eta pare bat urte geroago, krisiaren eta langile erakundeen ahultasunaren testuinguruan, enpresa askok lanaldia 
luzatzera derrigortu zituzten langileak, hitzarmen bidez edo kaleratze edota ordainsaria murrizteko mehatxupean 
(Luengo, 1990: 293-295).

Azkenean, hogeita hamargarren hamarkadan biztanleria aktiboaren tasak behera egin zuen, besteak 
beste, nazioarteko ekonomia krisiaren ondorioz. Sektore batzuetan, gizonezko eta emakumezko langileen 
eskumenen arteko gatazkak azaleratu ziren, eta sindikatuek, programa ofizialak izanagatik, emakumezkoen 
lanaren murrizketak babesten jarraitu zuten. Horrenbestez, errepublikar garaiko berdintasunezko testuinguruan 
ere, patriarkatuaren hierarkiako alderdi batzuk ez ziren zalantzan jarri ere egin (Borderías, 1993: 31-34).

II.1.3-Gipuzkoako emakumezko langileak XX. mendearen hasierako estatistiketan: lanbide 
aniztasuna

Hezkuntza maila orokorraren eskastasuna, emakumeen kasuan are kaskarragoa zena, langileria 
gehienaren lanbide eta kargu motetan islatzen da. Horrela, langile gehienak prestakuntza txikiko lanbideetan 
zeuden, nahiz esperientziaren bidez espezializazio maila altua izatera iritsi zitezkeen. Egoera hori oso ohikoa 
izan zen, adibidez, industriaren sektorean, izan ere industrializazioak eragin handia izan zuen emakumeen 
lanarengan, lanbide berrietara emakume gehiago sartzea bultzatu zuen heinean. Horren froga dira industria zuten 
udalerrietako datuak: adibidez, 1900an estatuko emakumeak, bere osotasunean hartuta, biztanleria aktiboaren % 
18,3 ziren eta, batik bat, nekazaritzan, etxeko zerbitzuetan, etxetik egiten ziren jantzietan eta ehungintzan pilatuta 
zeuden (Ballarín Domingo, 2008: 86); aldiz, urte bereko Bergarako datuek erakusten dutenez, bertako biztanleria 
aktiboaren % 33,7 zen emakumezkoena han (Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 145).

Gipuzkoaren kasuan, 1915eko Industria Estatistikaren arabera, probintziako industriako langileen % 
32,65 emakumeak ziren. Tasa horren gainetik zeuden udalerri batzuk ere baziren, besteak beste, Tolosa, Errenteria, 

18 18. art.: “haurdunaldiko zortzigarren hilabetean sartu diren emakumeek lana uztea eskatu ahalko diote nagusiari, erditu osteko sei 
asteetan bere postua gordetzeko eskubidearekin”; 19. art., “edoskitu beharreko haurrak dituzten langileek ordu bat izango dute egunean 
seme-alabei bularra emateko (…) hogeita hamar minutuko bi alditan, bat goizean eta bestea arratsaldean erabili beharko direnak. Aldiz, 
amak nahiago balu, betiere haurra lantokira edo langileak bere zerbitzuak burutzen dituen lekura eramaten badute, ordua hamabost 
minutuko lau alditan zatitu ahalko du, goizean bi eta arratsaldean bi erabili beharko direnak”. Era batera edo bestera antolatzen zela 
ere, ordu hori ez zen soldatatik kentzen baina aukera ematen zitzaien “dagokion deskontua ezarrita, haurra edoskitzeko ordu bat baino 
gehiago erabiltzeko”. 
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Billabona, Urnieta, Getaria edo Bergara, % 39,13ko tasa zuena eta 1920an % 46,1era iritsi zena. Elikagaien, 
ehungintzaren eta produktu kimikoen (tabakoa, pospoloak) sektoreek indarra zuten herrietan emakume langileen 
kopurua handiagoa izan ohi zen, funtsean bi arrazoirengatik: gizonezkoek baino ordainsari txikiagoak jasotzen 
zituzten eta krisi garaian gatazka gutxiago sortzen zituzten. Orobat, emakumeen presentzia oso nabarmena izan 
zen zeregin bereziki monotono eta errepikakorretan oinarritutako mekanizazio handiko industrietan (Ibáñez, 
Ortega, Santana y Zabala, 1994: 145-148) 19.

Industrializazio prozesuak ez zuen emakumea fabriketako langile zuzen gisa hartu beti, baina bestelako 
lan aukera batzuk sortu zituen emakumeentzat. Ildo beretik, azpimarragarria da kanpotik etorritako biztanleek 
herri industrialetan izan zuten eragina, bai dendetan eta baita tradizionalki emakumeen esku egon ziren beste 
jarduera batzuetan ere: garbitzaile, jostun edo etxeko zerbitzuetan, esate baterako. Gainera, apopilotzara jotzeko 
ohitura izan zen, oso baliabide arrunta baitzen familiaren ekonomian; horrenbestez, “ugazabandreek” etxeko 
lanak eta umeen zaintza burutzeaz gain, etorkin ezkongabeari ohea, elikagaiak eta garbiketa ematen zieten (Lasa 
Astola, 2011: 69) eta tarteka jantziak ere garbitzen zizkieten diru kopuru baten truke20. 

Lanbideen bilakaera historikoan, emakumeei eragiten dieten aldaketak beren lan jardueren eta ekimenen 
dibertsifikazioan nabaritzen dira, eta emakumeak gizarte eraldaketa prozesuan izaki aktibo gisa agertzen dira. 
Esate baterako, Eibarko udalerriko emakumeen lan merkatua behatzen bada, 1850. urtean 5.382 biztanle izatetik 
1910ean 10.121 izatera pasa zena, betiko moja, maistra, modista eta jostun, dendari, ugazaba edo neskame lanei 
lanbide berriak gehitu zitzaizkiela ikus daiteke: merkatari, birsaltzaile, sukaldari, harakin, arrantzale, abarketari, 
gozogile, moztaile, tabako saltzaile eta kutxatilagile lanbideak, azken hori beste herri batzuetan gizonezkoen 
lana zena (Lasa Astola, 2011: 83-92). Azpeitian ere antzeko zerbait gertatu zen. Han, emakumeek paper aktiboa 
izan zuten tradizioz merkataritzan, ehungintzan eta etxeko zerbitzuetan, baina, XIX. mendearen amaieratik 
aurrera, bereziki emakumezkoenak ziren beste lanbide batzuk ere agertzen hasi ziren, besteak beste, emaginak, 
garbitzaileak edota irakasleak (Valverde, 2011: 182).

II.2-Villafranca de Oria XX. mendearen lehenengo herenean 

II.2.1-Ezaugarri soziodemografikoak

Industria hazkundearekin bat, XX. mendearen lehen herenak hazkunde demografiko handia ekarri 
zuen, bai udalerrian eta baita Gipuzkoan ere, Francisco Javier Garmendia Larreak EEIko datuekin egindako taula 
honetan hauteman daitekeen bezala (Garmendia, 1985).

19  Tolosako Boinas Elosegui, Errenteriako Fabril Linera eta Fabril Lanera, Billabonako Fábrica de tejidos de Subijana y Cía., Urnietako 
Bruneti ehun ekoizlea eta Getariako gazituen fabrika bat aipatzen dituzte egileek zehazki.
20 Apopilotzaren bidez emakumeek etxeko ekonomiari egiten zioten ekarpena aztertu du Pilar Pérez-Fuentesek eta Bizkaiako lehen 
industrializazioaren meatzaritzako testuinguruan berebiziko garrantzia izan zuela dio (1993: 101-106). Aurrerago azalduko den eran, 
Gipuzkoan, eta zehazki Ordizian, horrelako fenomeno bat izan zela eta bere garrantzia izan zuela ukatu gabe ere, beharrezkoa da argi 
adieraztea kanpotarrek Gipuzkoan izandako eragina Bizkaian izan zutena baino txikiagoa izan zela. Adibidez, 1910ean Gipuzkoako 
biztanleriaren % 14,7 probintziatik kanpo jaioa zen (Bizkaian, aldiz, biztanleriaren laurdena). Halaber, % 14,7 horren zati handiena 
Donostia inguruan pilatuta zegoen  (Castells, 1987: 181). 

Villafrancako biztanleriaren bilakaera

             Villafranca             Probintzia

Urtea  Biztanleak Indizea  Biztanleak Indizea

1900  1.421   100  195.580  100

1910  2.318  163,12   226.684  115,90

1920  3.059  215,27  258.557  132,20

1930  4.423  311,25  302.329  154,58

Villafranca de Oriako biztanleriaren bilakaera
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XX. mendeko lehen hamarkadetan emakumezko langileak erabiltzeaz gain, udalerriko dokumentazioan 
neurri handiagoan edo txikiagoan aztarna handia utzi zuten bi lan sektore landuko ditugu: hezkuntza eta industria. 

II.2.2-Hezkuntza

II.2.2.1-Hezkuntza eskaintza

Lehen hezkuntzari dagokionez, Serapio Mugicaren bidez dakigu XX. mendearen hasieran herrian 
bazirela “bi eskola nazional eta udal eskola bat, 1897. urtearen amaieratik antzinako Muxica etxe dorrean oso 
ondo finkatuta. Hiribilduan nesken beste bi haur eskola daude, Karitatearen Alaben eta San Joseko lekaideen 
esku, eta Arteen eta Lanbideen Eskola bat ere bai (…)”21. 

Aipatutako azken ikastetxeak ezberdintasun esanguratsu bat zeukan, bere sorrera XIX. mendearen 
amaieran eta XX. mendearen hasieran Gipuzkoan sortu ziren Arte eta Lanbide eskolen eraikuntzaren esparruan 
kokatzen baita. Hainbat udalen ekimenen ondorio ziren, Aldundiaren diru laguntzak jaso zitzaketen eta, lanbide 
heziketan oinarrituta, gizartearen behar ekonomikoei eta enpresen eskariei erantzungo zien langileak trebatzeko 
helburua zuten, bi sexuetako ikasleen lehen hezkuntzako ikasketak osatuz. Programa oso zabala eskaintzen 
zutenez, nolabaiteko malgutasuna izan zuten eskola horiek, eta industrializazio guneen baitan eta haien garapen 
eta eguneratze beharrak sortu ahala zabaldu ziren gipuzkoar lurretan. Era horretan, XIX. amaieran sortutako 
Donostiako eta Tolosako Arte eta Lanbideen eskola aitzindariei beste batzuk gehitu zitzaizkien: Errenteria (1900), 
Irun eta Bergara (1901), Eibar eta Arrasate (1902), Ordizia (1904), Beasain (1908), Oñati eta Azpeitia (1911), 
Zumarraga eta Hondarribia (1912), Elgoibar (1916), Pasaia (1917) eta Zestoako (1930) eskolak.

Eskola bakoitzak bere ikasketa plana zeukan, baina Industria eta Merkataritza ikasketak ziren ohikoenak, 
emakumeari zuzendutako ikasketak edo abeltzaintza arlokoak askoz bakanagoak ziren bitartean. Ordiziako 
eskolak, Industria eta Merkataritza ikasketez gain, Emakumearen Irakaskuntza ere bazeukan ikasketa planean 
eta ez ziren eskola asko hori eskaintzen zutenak, soilik Irungo eskola (Ordiziakoaren eskaintza berbera zeukana), 
Eibarrekoa (Industria, Merkataritza eta Artea) eta Arrasatekoa (Industria eta Frantsesa). 

Lehen hezkuntzako ikasketak sakontzeaz gain (lanbide batzuetarako funtsezkoak ziren marrazketa eta 
geometria klaseen bidez, besteak beste), helduei gau eskolak ere ematen zitzaizkien beren prestakuntza gabeziak 
asetzeko. Maila eta ikasturte bakoitzeko 50 ikasle baino gehiago egon zitezkeen eta bertaratze arazoen jatorria 
fabrika askotan gaueko lanaldia zutelako izan zitekeen, Ordizian gertatzen zen bezala (Dávila, 1999).

II.2.2.2-XX. mendeko lehen hereneko Villafrancako maistrak

Emakume eredu berri baten sorreran maistrek izan zuten eragina azpimarratu da dagoeneko, 
emakumezkoen ezaugarriekin lotutako lanbidea eta aldi berean prestakuntza eskatzen zuena eta erantzukizun 
handiko espazio publiko bat betetzen zuena izategatik. Azken alderdi hori zela eta, emakumeek burututako beste 
lanbide batzuen alboan irakaskuntzak ikusgarritasun handiagoa eman zien emakumeei iturri ofizialetan. Hala, 
20. eta 30. hamarkadetan herriko lehen hezkuntzako bi eskoletako irakasleen hasiera eta amaiera datei buruzko 
dokumentazioa Ordiziako udal-agiritegian jasota dago, eta horrek, hein batean, eskoletako langileen jarraipena 
berreraikitzea ahalbideratzen digu22: 

Jasota dago 1 zenbakiko Nesken Eskolan María Felipa Galarraga y Arregui 1920an erretiratu zela, bertan 
zenbat urte egin zituen ez dion arren; María de la Concepcion Irurzu iritsi zen bere ondoren, eta hari eszedentzia 
mugagabea eskaini zitzaion 1927an; haren ordez Mercedes Jorje Storr andrea hasi zen, eta 1928ko maiatzean 
Catalina Carrerak ordezkatu zuen; hark 1931n hartu zuen erretiroa, lau hamarkadetan irakasle izan ostean, eta 
bere lekua Josefa Imaz Arratibel andreak bete zuen 1932ko apirilean María Josefa Martín Perugorria andrea iritsi 
arte.

2 zenbakiko Nesken Eskolari dagokionez, badakigu 1927an María Teresa Escoriaza Nieto hasi zela 

21 Mugica, Serapio: “Geografía de Guipúzcoa. Villafranca de Oria) http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g987995.htm
22 O. U. A., OH-E21.
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bertan lanean eta 1928an utzi egin zuela; jarraian Justina Rodriguez Munarriz andrea jabetu zen karguaz, eta 
hark 1929ko apirilean ordainsaririk gabeko baimena hartu zuen bere arazo batzuk zirela medio eta Luisa Lasa 
andrea hasi zela haren partez; zenbait arrazoiengatik azken hori karguan izan zen 1930. urtearen amaierara arte, 
eta titularra zenak (Justina Rodriguez andreak) berriz hastea eskatu ordez lana uztea eskatu zuenean Sebastiana 
Acutainek jaso zuen bere lekua, 1931ko urtarrilean; urte hartako urrian bertan Victoriana Tolosa Arizmendik 
ordezkatu zuen.

Informazio hori guztia agertzen den dokumentazio berberak beste datu mota batzuk ere erakusten 
dizkigu, garaiko maistra lanbidearen xehetasunak ezagutarazten dizkigutenak. Lehenik eta behin, lanpostu hori, 
gizonezko bere baliokidea bezalaxe, kargu publikoa zen eta horregatik biak garaiko irakaskuntza publikoaren 
ministerioaren menpe zeuden. Aitzitik, udal eskolak zirenez, dokumentazioak argi erakusten du bertako aginteek 
ere esku hartzen zutela irakasleen onarpen, etete eta abarrekin lotutako gaietan. Era berean, txostenetan islatuta 
dago zein ziren kargua burutu ahal izateko behar ziren tituluak, lanpostua esleitzeko jarraitu beharreko prozedura 
eta lanaren ordainsaria.

Adibidez, 1927ko irailaren 11n, María Concepción Irurzu Tirapu andreak, bere borondatez, irakasle 
titular gisa zeukan kargua utzi zuela erregistratu zuen udaletxeak, berak eskatutako “borondatezko eszedentzia 
mugagabea” eman zitzaionean. Ondorioz, honako hau aurkeztu zen “lehen hezkuntzako herri batzarreko 
alkate lehendakari jaunari, Eugenio Ibarbia jaunari, eta idazkari jaunaren laguntzarekin (…) Mercedes Jorje 
Storr andrea, lehen hezkuntzako maistra nazionala, hiribildu honetako eskola nazionalean behin-behineko 
maistra izateko izendatua izan dela egiaztatzen duen agiria erakusten duena (…) urtean bi mila pezetako 
soldatarekin, Gipuzkoako probintzia honetako lehen hezkuntzako administrazio saileko zuzendari jaunak 
igorritako administrazio tituluak dionaren arabera” eta hala bere karguaz jabetu zen.

Urte bereko urrian, Cesáreo Moreno Estévez jaunaren eta María Teresa Escoriaza Nieto andrearen 
izendapena jakinarazi zitzaion Villafranca de Oriako alkatetzari. Biek bitarteko karguak beteko zituzten eta 
udalean agertzeko hitzordua jarri zitzaien “udaletxe honetan kargu horiez jabetzeko”. Dokumentuak erakusten 
duen eran, biek ordainsari berdina zeukaten.

Maistraren eta maisuaren izendapena (1927)
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Arrazoi ezberdinak zirela eta, bitarteko irakaslearen jarduera luzatu egin zitekeen, baina irakasle 
titularrak kargu hartzean (baimen bat hartu ondoren itzultzean, adibidez) bitarteko irakaslearen lana eten egiten 
zen. Horrela, 1932ko irailaren 22an, lehen hezkuntzako administrazio sailak adierazi zuen “behin betiko maistra 
titularra izendatua izan da nesken 2 zenbakiko eskola nazionalean (…) karguaren jabe egin beharko da datorren 
urriko 17a baino lehen, egun bat lehenago behin-behineko maistra den Sebastiana Acutain andreak kargua utziko 
duelarik”. Ildo beretik, hurrengo urtean zera jakinarazi zen “martxoaren 25eko aginduz,  [Heziketa Publikoaren] 
Madrilgo Gazetako hilaren 5ean [1932ko apirilean] argitaratu zen hiribildu honetako 1 zenbakiko nesken eskola 
nazionalean jarduteko maistra karguaz jabetu zela, María Josefa Martín Perugorria andrea”.

Lantzean behin, eskolaren batean bete beharreko karguaren izaerari buruzko gaizkiulertuak gerta 
zitezkeen, batez ere, denboran luzatutako baimenak tartean ziren kasuetan. Bestalde, baimen horietara jotzeko 
aukerak erakusten du gizatalde horrek lan eskubide zehatz batzuk zituela eta ezberdinak zirela emakumezko 
langileak erabiltzen zituzten beste sektore batzuetako lan eskubideen aldean, esaterako, fabriken aldean23. Honako 
txosten honek sektorea arautzen zuen estatutuaren alderdi batzuk irudikatzen ditu:  

1928ko uztailean María Teresa Escoriaza andreari bere karguaren etetea adierazi zitzaion eta Justina 
Rodriguez andreari eskatu zitzaion irakasle titular gisa “udaletxe honetan agertu dadin bere karguaz jabetzeko”. 
Hilabete batzuk geroago, 1929ko apirilean, Gipuzkoako lehen hezkuntzako administrazio sailak alkateari adierazi 
zion “berorien maiestateak ontzat eman du Justina Rodriguez Munarriz andreari, Villafranca de Oria (Guipuzcoa) 
hiribilduko maistrari, lerrun-zerrendan 5940 zenbakia duenari, hiru hilabeteko baimena ematea, soldatarik 
gabe, [1923ko] magisteritzaren estatutuko 120. artikuluak jasotakoari jarraiki”, interesdunak otsailean eskatua, 
baina baimenaz baliatzeko lehendabizi behin-behineko maistra bat izendatu behar zuen bera ordezkatzeko. 
Horregatik eman zitzaion karguaren jabetza “Luisa Lasa Simon andreari, urtean bi mila pezetako soldatarekin”. 
Aitzitik, 1930eko urrian probintziako lehen hezkuntzako ikuskariak jakinarazi zuenez, artean irakasle titularra 
zena, Justina Rodriguez andrea, ez zen eskolara itzuli, eta hori “ frogatu ere egin gabe. Denbora horretan zehar bere 
lana Luisa Lasa andreak burutu du, lehen hezkuntzako administrazio saileko zuzendari jaunak behin-behineko 
maistra izendatu zuenak. Aipatutako izendapenak (…) ez daukanez denbora mugarik bere jardunarekin jarraitzeko, 
udalak, legezkoa zelakoan, ez zuen salatu, izan ere, horrez gain irakasle guztiei soldata jaso ahal izateko dagokien 
lantokian egotea eskatzen zaie eta Justina andrea ez zegoen berean. Hori da jakinarazi nahi nizuna, udalak gai 
honetan izan duen itxurazko pasibotasuna erabat justifikatuz”. Izapideak abiarazi ziren gertatutakoa argitzeko, eta 
azkenean ezagutarazi zen, 1929ko urriaren 3an Justina andreari honako hau eman ziotela “baimenaren lehenengo 
eta bigarrengo berrogei egunak, soldata osoarekin, bere erditzea burutzeko, bere ardura izango da eskolako 
irakaskuntza artatuta uztea”. Litekeena da hutsegite edo akats baten ondorioz, dokumentu hura bere helburura 
iritsi ez izana eta Luisa Lasa andreak, besterik gabe, bitarteko irakasle bezala zeraman jarduera luzatutzat jo 
izana. Azkenean, 1930eko abenduan, Justina andreak “eskolari uko egiten ziola eta bere eskaera onar zezatela” 
eskatu zuen. Onartu egin zitzaion eskaria “eskuratutako eskubide guztien galerarekin, magisteritzaren estatutu 
orokorraren 189. artikuluan jasotakoari jarraiki”. 1931ko urtarrilean Sebastiana Acutainek hartu zuen kargua.

Azpimarratu beharreko beste alderdi bat bere erretreta berantiarra da. 1920ko uztailaren 22an lehen 
hezkuntzako administrazio sailak jakinarazi zuen “María Felipa Galarraga y Arregui, eskola nazionaleko maistra 
titularrak (…) gaurko egunean hirurogei urte bete dituenak, 1919ko apirilaren 12ko errege aginduaren 3. 
zenbakian jasotakoari jarraiki, irakaskuntzaren zerbitzu aktiboa eten behar duela bihar”. 

Kasu horren antzeko bat ere antzeman daiteke Errepublika garaian, eta garbi erakusten du alde batetik, 
erretiroa hartu behar zuen maistraren ibilbide luzea, eta bestetik, zer nolakoa zen jakinarazpenaren hurrenkera, 
Irakaskuntza Publikoaren Ministeriotik hasita, Lehen Hezkuntzaren Zuzendaritza Orokorrera (hainbat 
administrazio azpisail zituena), herriko agintaritzetara eta azkenean langilearengana: lehen hezkuntzako zuzendari 
nagusiak ministro jaunaren agindu bat jaso zuen zera esanez: “Catalina Carrera Balerdi andreak espedientea ireki 
duela, Villafranca de Oria (Guipuzcoa) hiribilduko maistrak, lerrun-zerrendan 3314 zenbakia duenak, adinaren 
ondorioz erretiroa eskatzeko. Eskubide pasiboen ondoreetarako ordaindutako zerbitzuen berrogei urte 
baino gehiago beteta ditu eta administrazio sailak ziurtatzen du ez daukala gobernu espedienterik eta ez duela 
trukaketarik jaso azken hiru urteetan. Inguruabar horien ondorioz, eta 1927ko apirilaren 23ko Errege Dekretuko 
3. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, erretiroa hartu dezake. Ministro jaunak aipatutako maistrari erretiroa ematea 

23  Egoera horrek lana eta familia bateragarri egitea errazten zuen eta ondorioz, eragina izan zezakeen irakaskuntzaren 
feminizazioarengan.
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erabaki du, sailkapenaren arabera dagokion soldatarekin (…). Osasuna eta Errepublika” (Donostian sinatua, 
1931ko ekainaren 25ean). Aste bakar baten ostean, Villafrancako alkatetzari jakinarazi zitzaion 1 zenbakiko 
nesken eskolaren arduradun zen irakasle nazionalari, Catalina Carrera Balerdi andreari, erretiroa eman zitzaiola, 
eta horregatik haren zeregina zela “delako Catalina andreak daukan tituluan jasota geratu dadila (…) bere kargu 
uztea data honekin eta (…) adierazi aipatutako zuzendari jaunari [probintziako lehen hezkuntzako administrazio 
sailekoa] delako maistraren kargu uztea”. Uztailaren batean bere kargua hartuko zuenaren, Josefa Imaz Arratibel 
andrearen, jabetza hartzearen akta egin zen, “urtean bi mila pezetako soldatarekin”.

II.2.3-Industria herrian eta emakumeen presentzia industrian

Mendearen lehen urteetan metalgintzako industriaren ondorioz bizitako oparotasunaren ostean, Lehen 
Mundu Gerraren amaierak eskariaren beherakada ekarri zuen. Horregatik, lantoki batzuk itxi egin ziren eta 
enpresa batzuek gelditu egin zuten beren jarduera, bereziki Arrasate, Bergara eta Pasaiako udalerrietan; bien 
bitartean, Beasainek krisia ekiditea lortu zuen bagoi kontratu garrantzitsu bati esker. 1921ean industria suspertzen 
hasi zen, baina metalurgia langileen % 33ko langabezia tasak ez zuen alde egin Tolosa, Errenteria, Pasaia, Eibar, 
Elgoibar, Soraluze, Arrasate, Oñati, Legazpi, Villareal eta Villafranca herrietatik (Luengo Teixidor, 1990: 128-
129).

XX. mendeko 20. hamarkadatik 30. hamarkadaren hasiera bitartean, industriaren alorrean hiribilduak 
bizitasun handia izan zuela islatzen du dokumentazioak, eta zurgintza azpimarratzen du bereziki, mota horretako 
tratuak egikaritzeko udalera bidaltzen zen eskari kopuru handian oinarrituta: horrelako eskariak egin zituzten, 
esaterako, José de Lecuonak 1920ean, Bernardo Steérek 1922an edo Anastasio Zubizarretak 1923an. 1932an 
“zurgintza lantegi” batetik beste proiektu bat aurkeztu zen geltokiaren auzorako24. 

Beste kasu batzuetan negozioa hasteko baimena ez baina dagoeneko abian zen negozioren bat handitzeko 
baimena eskatzen zen: adibidez, 1928an Sociedad Expósito y Cía-k zera adierazi zuen: “Villafranca de Oria 
hiribilduko geltokitik gertu daukagun zurgintza eta ebanisteria lantokiek pabilioi berri baten eraikuntza behar 
dute, orain dutena ez baita nahikoa”25. Trenbidearen alboan kokatuta zegoen, eta gaur egun ere ikusgai dago 
eraikina.

   

24 O. U. A., OH2-156, OH2-161, OH2-167 y OH2-252 (bis), hurrenez hurren. Beste sektore batzuetan ere sortu ziren ekimenak: 1926ko 
ekainaren 21ean “Mariano Pildain Echeverriak, adinez nagusia, ezkondua, industrialaria eta herri honetako biztanlea denak (…) honako 
hau azaltzeko ohorea dauka: San Bartolome auzoan, auzo horretan dagoen kaperaren parean, jutea birrintzeko xedea duen oinplano 
berriko eraikin bat ezartzeko” beharrezko baimena eskatzen zuen (O.U.A., OH2-204); bestalde, 1935ean Iriarte anaiek ere esnetegi 
moderno bat sortzeko proiektu bat aurkeztu zuten (OH3-272).
25  O.U.A., OH2-212.

Sociedad Expósito y Cía.-ren planoak (1928)
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Era berean, 1929an “La Química-Textil” sozietateak Oria errekaren ezkerreko bazterrean kokatuta 
zeukan fabrika handitzeko proiektua aurkeztu zuen26.

Kasu gehienetan industria horiek ez direnez 
existitzen gaur egun, zaila da bertan emakumezko 
langileak izan zituzten edo ez jakitea. Gainera, negozio 
horiek ireki edo handitzeko baimena eskatzen zuten 
industrialari edo ekintzaileak gizonezkoak izaten 
ziren gehienetan. Aitzitik, negozioen buru ez bada 
ere, tarteka emakumeak agertzen dira, behinik behin 
horietan parte hartzen. Horren adibide “Refinería de 
Petróleo de Pasajes petrolio findegiaren jabe diren 
eta bizilekua Donostian duten Loinazen alargunak 
eta L.Mercaderen ilobek, ” zuten sozietatea. 1925ean 
udalari baimena eskatu zioten “Gregorio Martinezen 
lursailean, Madrildik Donostiarako errepidean, 
Villafranca de Orian, Hilario Urretavizcayarentzat 
gasolina hornigailu bat ezartzen hasteko”27.

Beste batzuetan, negozioen eraikuntza 
edo handitze proiektuak egiteko aurkezten ziren 
planoek aldameneko lursailaren informazioa jasotzen 
zuten, lurren jabeen izenak edo bertan kokatzen 
ziren enpresen izenak, adibidez. Plano mota horiei 
esker, orubeen jabe ziren emakumeak bazirela ikus 
daiteke. Hala, 1933an Carrocería Modeloren proiekturako aurkeztu zen planoetako batean behintzat María E. 
Egoscozabalen izena agertzen da28:

Ildo beretik, 1941ean Víctor Marquesek “Zaldiviako errepidearen ertzean, Guardia Zibilaren kuartelaren 
alboko lursail zati baten jabe den Carmen Murcia andrearen izenean eta ordezkaritzan”  baimena eskatu zion 
udalari “bi gelako industria pabiloi bat eraikitzeko”29.

26 O. U. A., OH2-220.
27 O. U. A., OH2-181.
28  O. U. A., OH3-255.
29 O. U. A., OH4-285.

Carrocería Modeloren proiektuko planoak (1933)

Carmen Murcia andrearen izenean aurkeztutako proiektuaren planoak (1941) 
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Aurrez azaldu den eran, eskura dugun dokumentazioan ez dira emakumezko langileak aipatzen espresuki. 
Dena den, sektore batzuen feminizazio tradizionalak, ahozko lekukotzek eta proiektuekin batera agertzen diren 
planoek hainbat fabriketan lan egiten zuten emakumezko langileei buruzko informazioa eman dezakete.

Hain zuzen ere, hori gertatzen da Sres. Almandoz, Picaza y Cía. ehun fabrikarekin. 1933ko urtarrilean 
eraikitzeko nahia adierazi zuten “Urdaneta kalearen luzapenean (...) industriara bideratutako areto batzuk (...) 
etorkizunean herriko etxeren baten beheko solairua izango direnak” eta “arestian aipatutako beheko solairu 
horren eraikuntzarako beharrezkoa den udalaren baimena” eskatzen zuten 30.

   

Solairu bakoitzak ematen dituen xehetasunei erreparatuz gero, lehenengo solairuan irazkitzaileak eta 
ehungailuak antzeman daitezke, eta bigarrenean, beste gune batzuen artean, “jostunen lantokia” eta joskintza 
eremua zehazten dira.

   

30 O. U. A., OH3-254.

Tejidos Almandoz, Picaza y Cía. 
fabrikaren proiektuko planoak 

(1933)

Tejidos Almandoz, Picaza y Cía. fabrikaren proiektuko xehetasunak (1933)
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Emakumeen lanarekin oso lotuta zegoen beste enpresetako bat, hau ere XX. mendearen lehen herenean 
sortua, Carrocerías Modelo izan zen. Horrela, 1933ko maiatzaren 25ean zera adierazi zuen haren zuzendariak: 
“Izenpetuak, “La Carrocería Modelo”-ko zuzendariak, errespetuz adierazten du: “Basterreche-inguruba” eta 
“Barren-sagasti” lursailetan bere industriarentzat pabilioi berri baten eraikuntza lanak hasi nahi dituela, Domingo 
de Unanue arkitekto jaunaren lana den proiektuaren arabera”, eta ondorioz, zegokion baimena eskatzen zuen31. 
Eraikin berean Los Eibarreses eta Apellániz zeuden. Mariano Galarzak erosi zuen fabrika eta azkenean eraikina 
eraitsi egin zuten etxeak eraikitzeko32. Barneko egituraren xehetasunak ere zehazten ziren proiektuan.

    

Carrocería Modelok haur kotxeak ekoizten zituen, garaiko iragarkietan ikus daitekeen eran, eta lehenengo 
egoitza Donostian izan zuen33. 

 

31 O. U. A., OH3-255.
32http://elnenedeartavia.blogspot.com.es/2011/02/celso-vazquez-y-ordizia.html
33 Blog honetatik hartutako irudia http://www.celso.net/fabrica.htm#

Carrocería 
Modeloren 

iragarkiak (1950)

Carrocerías Modeloren proiektuko xehetasunak (1933)
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III: 1939-1980 

III.1-Garaiaren ezaugarri orokorrak

 Francoren diktadurak iraun zituen ia berrogei urte haietan zehar, emakumeek lan merkatuan zuten paperak 
bilakaera bat izan zuen, mundu mailan beste eraldaketa sozial, politiko eta ekonomiko batzuk gertatzen ziren 
bitartean. Zentzu horretan, bi garai ezberdinez hitz egin dezakegu: lehenengoa, Gerra Zibilaren eta Egonkortasun 
Planaren arteko hogei urteak; eta bigarrena, hirurogeigarren hamarkadatik trantsiziora arteko garaia.

Errepublika garaiko aurrerapenak eta genero rolak zalantzan jartzen emandako pausoak albo batera utzi 
eta emakume perfektuaren eredua bultzatu zuen frankismoak, emakumeak emazte eta ama eredugarri gisa zuen 
funtzioan oinarrituta: “etxeko aingerua”. Gai batzuen inguruan (etxeko lanak, jantziak...) eraikitako balio sistema 
zehatza sustatu zen “moral egokiko” emakumea eta pentsamolde katolikoaren eragin handia zuena eraikitzeko 
helburuarekin. Haatik, eredu horrek ez zuen eragin berdina izan gizarte klase guztiengan. Propagandak lan 
pedagogiko hura burutzen lagundu zuen, batik bat, erdi mailako klaseetara bideratutako emakumeen aldizkariek: 
“emakumezkoen” gaiak hautatu (etxeko aholkuak, seme-alaben hezkuntza, moda, jokamoldeak, edertasuna...) 
eta sexuen araberako rolak ezartzen zituzten, gero barneratu eta transmititu egiten zirenak. Gainera, Emakume 
Sekzioak, 1934an sortu zenak, emakumearen tokia etxea zela defendatzen zuen eta Servicio Social (Gizarte 
Zerbitzua) deiturikoa ezarri zuen, 35 urte azpiko ezkongabe eta alargunentzat nahitaez bete beharreko zerbitzua, 
50. hamarkadara arte indarrean egon zena (Apezetxea y Ozaita, 2016: 22-23).

Hala ere, gerraren ondorengo hogei urteetan, nazionalismoaren funtsezko printzipioetan oinarritutako 
eta doktrina eta hierarkia katolikoak legeztatutako Nuevo Estado delakoak emakumeen lan legerian, hezkuntza 
programetan, zuzenbide zibil pribatu eta publikoetan eta familia zuzenbidean aldaketa berriak egin eta 
emakumearen patua amatasunarekin eta familiarekin lotzen zuen une berean, hain zuzen ere, emakumeen 
jardueran inoiz ikusitako hazkunde handiena gertatu zen (Borderías, 1993: 35). 

Haatik, hazkunde horren alderdi esanguratsuena ezkondu gabeko eta ezkondutako emakume kopuruaren 
ezberdintasunean zetzan: frankismoaren ideia moralak familiaren inguruan eraiki zirenez, zenbait neurri hartu 
zituzten ingurune hori “babesteko” eta horiek eragin zuzena izan zuten emakumeen lan bizitzan (Elias Mujika, 
Gorostiza Mujika, 2008: 136). Era horretan, legeria errepublikarra indargabetu zuten eta Leyes Fundamentales 
(Oinarrizko Legeak) izeneko corpus juridiko berria osatuko zuten lege eta dekretuak aldarrikatu zituzten 
diktaduraren hasieratik. Testuinguru horretan, Fuero del Trabajo (1938) legeak Erregimenaren helburu gisa zera 
ezarri zuen “ezkondutako emakumea lantoki eta fabrikako lanetik askatzea” eta emakumearen xedea “aurrerago 
aberriaren kontsumitzaile, soldadu eta defendatzaile izango direnei zaintza zerbitzuak eskaintzea” zela zehaztu 
zuen. Premisa horretan oinarrituta, derrigorrezko eszedentziak eta ezkondutako emakumeak kontratatzeko 
debekua ezarri ziren, lehendabizi administrazio publikoan eta estatuko enpresetan eta gero enpresa pribatu askotan 
ere bai (Borderías, 1993: 37). Beste neurri batzuk ere jarri zituzten, egoera zibila aldatzen zutenean, zuzenean edo 
zeharka,emakumeak lan merkatutik urruntzeko. Horrenbestez, 1942tik aurrera, emakumeak ezkontzean “dote” 
baten truke beren lanpostua utzi behar zutela erabaki zen, eta beraz, enpresa batean lanean hastean idazki bat 
sinatu beharra izaten zuten, ezkonduz gero lanpostua utziko zutela esanez; 1946ko lege batek, ezkondutako 
emakumearen lana zigortzeko familia plusa kentzen zion senarrari, emazteak etxeko lanak egiten aritu behar zuen 
hipotesian oinarrituta; bestalde, legeak gizon eta emakumeen arteko soldata ezberdintasunak jasotzen zituen. 
Arau horiek bidezkotzeko Erregimenak zera esaten zuen, emakumeak lan merkatuan sartzea emetasunaren eta 
amatasunaren aurkako jarrera zela (Apezetxea y Ozaita, 2016: 22-23). Aipatutako neurri horiei beste batzuk 
gehitu behar zaizkie, nolabait emakumea gizona baino gutxiago zela ziotenak, baita etxearen esparruan ere: 
adibidez, jarduera bat egin ahal izateko emazteak senarraren baimena izateko beharra, edo, emazteak lanbide bat 
zeukan kasuetan, ordainsaria ezkontideak jasotzeko neurria. Zuzenbide zibilari dagokionean, 1932n onartutako 
dibortzio legea eta ezkontzako sozietatearen ondasunen alorrean34 emakumeen alde hartutako neurri guztiak 
indargabetu ostean, baliozko ezkontza bakarra ezkontza kanonikoa zen, eta soilik ezkontideetako bat hiltzean 
hautsi zitekeen (Ruiz Franco, 2008: 158).

34 Era berean, berriz ezkontzea debekatu egin zitzaien (legeak ezarritako denbora igaro arte) alargunei edo ezkontza-deuseztasun epaia 
lortu zuten emakumeei. Ezkondutako emakumearen egoera juridikoa emakume ezkongabearena baino mugatuagoa zen, senarraren 
erabateko menpekotasunean egotera pasatzen baitzen; tutore izateko gaitasuna kentzen zitzaion; bigarrenez ezkonduz gero guraso-ahala 
galtzen zuen; epaiketa batean agertzeko eskubidea mugatuta zuen...
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Arau horiek ez zuten emakumeen presentzia lan merkatutik ezabatu, baina emakumeen langileria 
emakume ezkongabeetara mugatu zuten. Bestalde, feminizazio eta trebakuntza handiko sektore zehatz batzuetan 
(ardazketa, jantzigintza, jostailugintza...) klausula horiek ez ziren indarrean jarri, eta gaueko lana debekatzen 
zuten neurriak ere ez, emakumezko langileak aurka agertu zirelako (Borderías, 1993: 37). Gainera, ezkondutako 
emakume askok aurre egin zieten legeei eta lanean jarraitu zuten, batik bat familia mantendu beharra zuten klase 
apaletako emakumeek, maiz etxetik lan egiten zutenek eta orokorrean ordainsari oso baxua jasotzen zutenek. 
Erregimenak onartu egiten zituen lan mota horiek, lanaldi erdikoak bezalaxe, etxeko lanak egitearekin bateragarri 
zirela uste zuelako. Beraz, Erregimenak ezarri nahi zuen familia nuklearraren eredua, non ordainsari bakarra 
gizonak ekartzen zuen, errealitate bat baino gehiago helburu bat zen. Edozein modutan, etxearen mantenua 
gizonari zegokiola zioen premisa ez zen zalantzan jartzen, eta horrenbestez, emakumeak etxetik kanpo lan egiten 
zuenean bere ekarpena “laguntza” gisa ikusten zen eta ez zuen aldatzen lan produktiboa gizonari zegokiola zioen 
ideia (Apezetxea y Ozaita, 2016: 24). 

Hirurogeigarren hamarkadatik aurrera aldaketa batzuk jazotzen hasi ziren, autarkiaren amaieran hasitako 
liberalizazio prozesuak aldaketa ekonomikoak ekarri zituen eta ondoren aldaketa soziopolitikoak ere gertatu 
ziren. Egoera hartan, 1959ko Egonkortasun Planak politika ekonomikoaren norabidea aldatu zuen. Sektore 
tradizionalenetan ere, eta Estatuaren helburua “ezkondutako emakumea lantoki eta fabrikako lanetik askatzea” 
zela mantenduz, emakumeen lana “prozesu orokorra eta saihestezina” zela onartu zuten. Testuinguru horretan, 
1961ean Emakumeen Eskubide Politiko, Profesional eta Lan eskubideen Legea aldarrikatu zen eta horrela 
sexugatiko eta egoeragatiko bereizkeria eza printzipioa ezarri zen eta “gizonarekiko berdintasun juridiko osoan 
lan zerbitzuak eskaini eta pareko ordainsaria jasotzea” ahalbideratu zitzaien emakumeei, nahiz lanbide arriskutsu, 
kaltegarri edo nekagarri jakin batzuetan salbuespenak egin ziren. Ildo beretik, legeak “emakumearen egoera 
zibilak ezin du haren lan harremana aldatu” ezarri bazuen ere, ezkontzean honako aukera hauek aurreikusten 
ziren: lanean jarraitzea; kalte-ordaina jasotzeko aukerarekin hitzarmena etetea; edo borondatezko eszedentzia 
hartzea, gutxienez urte bete eta gehienez hiru urte izan behar zituena, lanera itzultzean zein baldintza izango zituen 
zehaztu gabe eta betiere senarraren baimenarekin. Egoera horretan, hirurogeigarren hamarkadan emakumezkoen 
biztanleria aktiboak hazten jarraitu zuen, hori bai, aurreko hamarkadetako erritmoa gainditu gabe (Borderías, 
1993: 42-44). 

Emakumeen jarrera eta janzkera ere aldatu egin ziren, baina aldaketa hura neurri batean azalekoa izan zen; 
amatasunari zegokionean, jadanik ez zen betebehar moduan inposatzen. Bestalde, apurka-apurka kontsumismoa 
orokortu izanak emakumeen ordainsaria familien begietan ondo ikusita egotera eraman zuen. Erregimenaren 
ikuspegi aldaketa horrek arrazoi ekonomiko bat zeukan atzean: industriak garrantzia hartu zuen, gizonezkoen 
eskulana ez zen nahikoa handituz zihoazen langileria beharrak asetzeko eta beraz emakumeengana jo zen. Hala 
eta guztiz ere, Europako beste herrialde batzuen alboan, etxetik kanpo lan egiten zuen emakumeen ehunekoak 
txikia izaten jarraitzen zuen eta, gainera, gehienek gutxi irabazten zuten eta prestakuntza baxuko lanpostuak izaten 
zituzten. Azkenik, turismoak eta migrazioek ohitura aldaketak ekarri zituzten eta eraldaketak sustatu zituzten 
politikaren alorrean. Horrela, emakumeen partaidetza nabarmen hazi zen langileen grebetan, lan hobekuntzak 
eskatzen zituzten garaiko bestelako gizarte mugimenduetan, bizimoduaren garestitzearen aurka protesta egiten, 
preso politikoen alde beren babesa adierazten... (Apezetxea y Ozaita, 2016: 25-26).

Ekonomia krisia zela eta, 1973an jarduera tasak beherakada orokorra izan zuen beste behin. Hala ere, 
1960 eta 1980 artean emakumeek biztanleria aktiboan izan zuten hazkundearen garrantzia kualitatiboa izan zen 
funtsean, gehienik ezkondutako emakumeei eragin baitzien. Cristina Borderías-en arabera, horrek zera esan nahi 
du, erdi mailako klaseek presentzia bikoitzaren eredua irakatsi zutela (lana etxean eta etxetik kanpo), ordura arte 
soilik klase apalenek jarraitzen zuten eredua. Presentzia bikoitzaren orokortzea diskurtso sozial bikoitzaren eskutik 
heldu zen: alde batetik, baldintza batzuk ezarri nahi zituzten lanaren sexu banaketaren eta familia hierarkiaren 
forma tradizionalak aldatu ez zitezen, eta xede horrekin hirurogeita hamargarren hamarkadan hainbat proiektu 
eta proposamen agertu ziren emakumeen lana familiari egokitzeko, emakumearen lehentasunezko tokia hura 
zela pentsatzen baitzuten artean; bestetik, hasieran berdinzalea zen ikuspegi batetik, feminismoak bere diskurtso 
soziala osatu zuen, eta haren arabera, emakumea ekoizpenaren munduan sartzeak lanaren sexu banaketa ez ezik, 
familia ere eraldatzen zuen. Egileak dioenez, honako hauek izan ziren emakumeen lan ereduen eraldaketaren 
oinarriak: “emakumeak, eta bereziki ezkondutako emakumeak, lan munduan txertatzea orokortu izana; lan 
ibilbidean txandaketari jarraitutasuna gailentzea; merkatuan sartzeko adina atzeratu eta erretiroa hartzeko adina 
aurreratu izana (...); lanbideen eskolatze eta profesionalizazioa handitzea; eta behar ekonomikoak bultzatuta lan 
egitearen ordez nortasun elementuarengatik lan egiten hasi zireneko trantsizioa” (Borderías, 1993: 44-45).
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1975eko azaroan Francoren heriotzak eta 1978ko abenduan Espainiako konstituzioa onesteak irekiera 
politikoa eta emakumeentzako esparru juridiko berri baten ezarpena bizkortu zituzten, eta horrela, formalki, 
berdintasun osoko eta beren eskubide indibidualak eta sozialak guztiz balia zitzaketen subjektuak bihurtu ziren 
emakumeak. Zentzu horretan, aipagarria da sektore feminista batzuek zigor kodearen erreforman izan zuten 
eragina, emakumeen sexu jokabideak zigortzen zituzten atalei zegokionean batik bat (Folguera, 1997d: 560-
562). Baina legezko neurri horiek aurrerapen garrantzitsua izan baziren ere, ez ziren nahikoa izan benetako 
berdintasuna ekartzeko eta gizartean horren sakon errotuta zegoen pentsamolde patriarkala eraldatzeko. 

III.2-Ordizia 1939 eta 1980 artean

Jarraian, gerra zibilaren amaieraren eta laurogeigarren hamarkadaren artean, herrian emakumeen lan 
aukerekin lotura zuzenena izan zuten alderdiak aztertuko dira. Garai hartako bilakaera historikoa hobeki behatu 
ahal izateko, hiru fase bereizi dira: lehenengoa (1936-1949), esperientzia errepublikarraren eta gerraostearen 
artean izandako aldaketei buruzkoa; bigarrena (1950-1969), hazkunde ekonomikoaren eta aldaketa sozialen 
garaia, politika aldaketena baino gehiago; azkena (1970-1980), frankismo berantiarraren testuinguru orokorraren 
eta Trantsizioaren artekoa.

III.2.1-Demografia

III.2.1.1-1936-1949

Gerra zibila etenaldi bat izan zen ordura arte etengabeko hazkundea izan zuen udalerriaren bilakaera 
demografikoan. Datuak sexuaren arabera banakatuta zeudenez, emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago 
zirela ikus daiteke. Demografia desoreka hori ohikoa da eta inguruabar naturalengatik gertatu ohi da, baina 
deigarria da ezberdintasun handiena 1938ko datuetan ageri dela. Desoreka horren arrazoia, une hartan abian zen 
gerrarekin lotuta egongo zen zalantzarik gabe, demografikoki gizonezkoei gehiago eragiten baitzien, dela hil 
egiten zituztelako, dela frontean, erbestean edo espetxean zeudelako35.

Gainera, emakumeek burutzen zituzten jarduerei buruzko izaera kualitatiboko beste informazio 
batzuetarako sarbidea eman digu batzuetan dokumentazio honek. Adibidez, 1940ean egindako errolda eragiketen 
memorian, “errolda gauzatzeko argibideei buruzko 53. artikuluko 4. atalean” xedatutakoari jarraikiz, alkateak 

35 Kontsultatutako iturriak Ordiziako udal-agiritegitik hartu dira eta honako hauek dira: A-Udal-erroldaren koaderno osagarria, 1938ko 
abenduaren 1ean egiaztatua; B=1940ko abenduaren 31ko biztanleriaren errolda, izen-emateen aurrerapena; C=1941eko erroldaren 
laburpena; D=Udal-erroldaren koaderno osagarria, 1945eko abenduaren 1ean egiaztatua; E=1945eko abenduaren 31ko udal-erroldaren 
laburpena; F=1946ko abenduaren 31ko udal-erroldaren laburpena. O.U.A., OH-E50.

Data                       

01/12/1938    1.901  2.045        3.946  1.519 2.008  3.527  A

31/12/1940    2.149  2.284        4.433  2.080 2.234  4.314  B

1941    XX  XX        4.481  2.184 2.297  4.357  C

1/12/1945    2.258  2.417        4.675  2.166  2.377  4.544  D

31/12/1945    2.286  2.385        4.671  2.197  2.341  4.538  E

31/12/1946    2.258  2.417        4.675  2.167  2.377  4.544  F

Zuzenbidezko 
biztanleria 

(G= gizonak, 
E=emakumeak)

Izatezko
 biztanleria 

(G= gizonak, 
E=emakumeak)

G E EG

Zuzenbidezko 
biztanleria

guztira

Guztira 
zuzenbidezko

biztanleria
Iturria

1938. eta 1946. urteen arteko Ordiziako bilakaera demografikoa
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datuak jaso ziren uneko zereginak eta datak zehazten ditu eta gehitzen du “errolda osatzen aritu diren langileen 
artean, aipamen berezia merezi dute beren lan bikainagatik, idazkaritzako laguntzaile diren Trinidad Munduate 
eta Lucía Lasa andreek, sarigarri direnak”.

Bestalde, 1949an burututako 17 urtetik gorako bi sexuetako biztanleen zerrenda batek haien egoera 
zibila, adina eta lanbidea adierazten du, eta ez soilik gizonen kasuan, baizik eta emakumeenean ere bai. Dokumentu 
horretan agertzen diren ia emakume guztiek, bai ezkongabe, ezkondu edo alargunek lanbidearen atalean 
“labores” goiburukoa dutela antzeman daiteke. Sailkapen horretatik kanpo 11 emakume bakarrik dauzkagu, 
denak ezkongabeak: 18, 24 eta 37 urteko hiru langile; 28 urteko mekanografo bat; 30 urteko “enplegatu” bat 
(ez dakigu zein sektoretakoa); 31 urteko ile apaintzaile bat; eta azkenik, adin ezezaguneko bi telefonista eta hiru 
lekaime. Beste behin, datu ofizialek ez zuten garaiko errealitatea islatzen; izan ere, gerraosteko urritasun eta 
errazionamendu garai hartan bereziki, ezkondutako emakume askok lanbideren bat burutuko zuten “ekonomia 
informalaren esparruan bederen: familia negozioan, baserrian, saltzen, josten, garbitzen... 

1940 eta 1950 artean biztanleriaren hazkunde gogoangarria jazotzearekin batera etxebizitzarako 
sarbidea arazo bihurtu zen, 1950ko martxoan alkateak gobernadore zibilari bidali zion galdetegiak ezagutzera 
ematen duen eran. Dokumentu horrek dioenez, 1940tik 1950era 4.335 biztanle izatetik 5.096 izatera pasa zen 
udalerria. Hala ere, kontua ez zen soilik biztanleria handitu egin zela, baizik eta era berean familia kopurua ere 
asko hazi zela, 963tik 1.200era igo baitzen. Funtsezko arrazoia “langileen etorrera” zela zioen dokumentuak 
eta “industria” azaltzen zen jarduera nagusi gisa, landako jarduerak “oso bakanak” ziren bitartean. Horrez gain, 
udalerriko familiak beren hilabeteko diru sarreren arabera sailkatuta zeuden: 100 familia 650 pezeta azpitik; 575 
familia 650 eta 1.250 artean; 469 familia 1.250 eta 2.000 artean; 40 familia 2.000 eta 3.000 artean; 16 familia 
3.000tik gora. Datu horiek erakusten dute etxe gehienetan (1.200 etxetik 1.044 etxeetan) 650 eta 2.000 pezetaren 
arteko soldata zutela. Tartea handia izan arren, garai hartako batez besteko familia baten bizi mailara hurbiltzeko 
aukera ematen digu. Etxebizitza urritasunaren ondorioetako bat pilaketa zen: 1940an familia bakarreko 864 
etxebizitza zeuden eta batera bizi ziren bi familiako 63; 1949an, bakarrik bizi ziren 816 familia zeuden, baina 
etxebizitza partekatzen zuten familien kopurua 187ra igo zen, eta baziren teilatu beraren azpian hiru familia bizi 
ziren 6 kasu ere. Antza denez, herriko ur horniketak ere bere gabeziak zituen, estolderia sistemak egokia zirudien 
bitartean (“URAREN zerbitzuak osoak al dira: ez guztiz eta ESTOLDERIA: Bai”).

Egoera hartan, familia guztiek aterpea izateko beste ehun etxebizitza inguru eraiki beharko zirela 
zenbatetsi zen eta honako hau proposatu zuten “eraikuntza babestea, materialak tasa prezioan emanez”. Eraikuntza 
proiekturik ba ote zen galderari, bazela bat erantzun zitzaion “100 etxebizitza  bidean dira, Obra Sindical del 
Hogar-en eskutik”, eta artean onartzeke zegoen Urbanizazio Plan bat ere ikertzen ari zirela36.

Errealitatea gogorra izanagatik, eta bi urtetan egoera zeharo aldatu ez bazen behintzat, Beneficenciaren 
1948ko datuek azaltzen dute ez zela beharrizan gorria zuten pertsonen hedapenik gertatu: 15 familia zeuden 
txiroen erroldan eta osasun alorrera bideratzen zen aurrekontua ia 16.000 pezetara igo zen mediku, botikari, 
erizain eta emaginaren artean (8.513, 2.927, 2.200 eta 1.950 pezeta, hurrenez hurren)37.

III.2.1.2-1950-1969

Francisco Javier Garmendia Larreak aurkeztutako datuen arabera (1982), 1950ean 4.797 biztanle izatetik 
hamar urte beranduago 6.790 izatera pasa zen; 1965erako 8.344 ziren; 1970ean 9.465 kopurura iritsi zen. Hogei 
urtetan hiribilduaren biztanleria ia-ia bikoiztu egin zen.

1935 eta 1957ko alderaketak erakusten duen eran, benetako demografia jauzia berrogeita hamargarren 
hamarkadan hasi zen, “hazkunde horren arrazoia Espainiako landa eremuetatik industria eremuetara gertatu zen 
immigrazioa zelarik”38.

36 O. U. A., OH-E51. 17 urtetik gorako bi sexuetako egoiliarren zerrenda (1949) eta etxebizitza urritasunaren taula (alkateak 
gobernadore zibilari bidalitako galdetegia, Ekonomia eta Gizarte Zuzendaritza Probintzialeko presidentea, 1950eko martxoaren 30ean). 
37 O. U. A., OH-E51. Beneficenciaren zerbitzuen estatistika galdetegia (1949ko apirila, 1948 urteari dagokio). 
38 O. U. A., OH-E49. Biztanleriaren, etxebizitzaren eta industriaren bilakaerari buruzko datuak (1957) eta 1957ko abenduan Hezkuntza 
Nazionalaren Ministerioko idazkari tekniko nagusiari bidalitako galdetegia. 
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1935 eta 1957 arteko Ordiziako etxebizitzen bilakaera

 

1935 1.043

1941 1.045

1944 1.054

1951 1.077

1955 1.213

1957 1.309

Etxebizitzak

Urtea Kopurua

Egoera hartan, etxebizitza kopurua ere asko handitu zen39: 

Dena den, hori ez ez zen nahikoa izan abiadura bizian hazten ari zen eta etxebizitza duin bat lortzeko 
zailtasunak zituen biztanleriaren beharrizanei erantzuteko, 1958ko hirigintza galdetegi honek azaltzen duenaren 
arabera40:

“Immigrazioa: kontuan hartzeko modukoa da azken urte hauetan, azkeneko bosturtekoan biztanleria % 
24 hazi da eta ez dakigu ze kopurura iritsiko litzatekeen ostatu hartzeko behar adina baliabide baleude, hau da, 
etxebizitzak ohiko baldintzetan izango bagenitu. Gaur egun, etxebizitza urritasuna egundokoa da (...). Egungo 
etxebizitzen mantentze eta bizigarritasun egoera ez da batere egokia”, hainbat arrazoirengatik: alde batetik, 
alokairu zaharren kasuetan zaintza eza horrenbestekoa da ezen “tamalgarri izatera iristen ari diren”; bestetik, 
“alokairu berriko etxebizitzetan, alokairua altua da eta baita moralki garestiegia ere, baina maizterrek bizikide 
gehiago hartuz orekatzen dute hori eta pilaketa arazoak sortzen dira”.

Horren aurrean, ordurako bazeuden etxeei beste 56 gehitu zitzaizkien, 1958tik hasita 1960. urtearen 
hasieraren bitartean eraikitakoak, eta beraz, hirurogeigarren mendearen hasieran 1.365 etxebizitza inguru egongo 
ziren41. Ekimen batzuk industrialariek proposatu zituzten: 1958ko uztailean Vicente Ruizek honako hau abiatu 
nahi zuela azaldu zuen “San Bartolome auzoan dauzkadan lantokiak handitzeko proiektu bat, nire industriako 
langile espezializatuen beharrak asetzeko etxebizitza merkeak barne hartuko dituen bi eraikin tartean (...) baina 
egungo legeak eta hiribilduaren hirigintza arazoak kontuan izanda, eskatu nahi dut adierazi dezatela zein diren 
bete beharreko izapideak eta era berean esan dezatela zein diren abiarazi nahi dudan proiektua burutzeko dauden 
aukerak”42.

39 O. U. A., OH-E49. Biztanleriaren, etxebizitzaren eta industriaren bilakaerari buruzko datuak (1957). 
40 O. U. A., OH-E49. Hirigintza galdetegia  (1958). 
41 O. U. A., OH-E49. 1958. eta 1959. urteetan eta 1960. urteko lehenengo seihilekoan zehar udalerrian eraiki ziren etxebizitzei buruz 
Eraikuntza alorreko Probintziako Sindikatu Ordezkaritzari hornitu zitzaion galdetegia. 
42 O. U. A., 357 bis L-25.

1935. eta 1957. urteen arteko Ordiziako bilakaera demografikoa

Data                       

1935 2.047 2.096          4.143    2.060 2.111 4.171

1945 2.167 2.377          4.544    2.258 2.417 4.675

1950 2.443 2.701          5.144    2.508 2.697 5.205

1955 2.771 2.933          5.704    2.667 2.832 5.499

1956 2.917 3.055          5.972    2.729 2.897 5.626

1957 3.031 3.124          6.155    2.828 2.976 5.804

Zuzenbidezko 
biztanleria

Gizonak GizonakEmakumeak Emakumeak

Izatezko 
biztanleria

Zuzenbidezko 
biztanleria

guztira

Izatezko 
biztanleria

guztira



34

IV. Victor Mendizabal Beka                                                          Emakumeak eta lana Ordizian  (1880-1980): genero-ikuspegi bat  

Hirurogeigarren hamarkadan sartzerako, etxebizitzen kopurua 2.189koa zen43. 

III.2.1.3-1970-1980

Francisco Javier Garmendia Larreak emandako datuen arabera, 1970 eta 1975 bitartean Ordiziako 
biztanleria 9.465etik 10.327ra pasa zen44 eta, Siadecok Goierri osoan zehar egin zuen ikerketa sakona behatuz 
gero, Ordiziak inguruko herrietako ezaugarri soziodemografiko batzuk zituela ikus daiteke. Bide batez, ikerketa 
hori egiteko udalerri guztietako zenbait Gurasoen Elkarteri bidali zien galdetegia, Goierrin indar handia baitzuten, 
eta oso datu interesgarriak ematen ditu orokorrean eta zehazki emakumeen kasuan. 

Bertako demografiaren berezitasunetako bat zera zen, ohiko joeraren alderantziz, gizonezkoen biztanleria 
emakumeena baino handiago zela. Anomalia horren arrazoia “emakumeak eskualdetik kanpora irten izana eta 
etorkinen artean gizonak emakumeak baino gehiago zirela” izan zen; egoera zibilari dagokionean, gizonen artean 
ezkongabeak ziren nagusi eta emakumeen artean, berriz, ezkonduak. 

Jatorriari dagokionez, Goierriko biztanleriaren erdia baino gehiago jaio zen udalerri berean bizi zen; ia 
% 12 eskualdeko beste herri batzuetakoa zen; eta gainontzeko % 30etik soilik % 18,6 zetorren Euskal Herri edo 
Nafarroa kanpoko probintzietatik (batez ere Gaztela eta Leon, Extremadura, Galizia eta Andaluziatik). 1950tik 
aurrera immigrazio hori “masiboa” izan zela esan daiteke, 11.000 pertsonen kopurua gainditu zuelako eta lanpostu 
berriak sortzearen ondorio zelako. Gainera, immigrazioak biztanleria gaztetzen lagundu zuen, etorkinen % 62k 
biztanleria aktiboa izateko gaitasuna zuelako, hots, 14 eta 64 urte artean zituztelako. Gaztetasun horrek, egitura 
demografikoari eragiten zion heinean, balio ordainezina izan zuen aukerak sortzeko zeukan ahalmenarengatik 
(eskolen beharra, lanpostuak, etxebizitzak...)45. 

Sektoreei erreparatuta, eskualdeko sektore garrantzitsuena bigarren sektorea zen eta biztanleriaren % 
61,9ri ematen zion lana, zerbitzuena % 20,5ekoa zen eta lehenengo sektorea % 13,1koa. Trebakuntza mailari 
dagokionean, langileen ia % 55ek maila baxuko prestakuntza zeukan, % 30 lanbide-prestakuntza zuten langileak 
edo bulegoko langileak ziren eta gainerako % 15 industria, eskulangintza edo dendetako jabeek osatzen 
zuten. Biztanleria aktibotzat jotzen zen pertsona kopurua, hau da, ordaindutako lanbide bat burutuz jarduera 
ekonomikoan parte hartzen zutenen kopurua, 1965ean 13.975 izatetik 1970ean 15.500 izatera pasa zen. Alabaina, 
kopuru horien barnean “emakumeen partaidetza eskasa jarduera ekonomikoan, edo ordaindutako jardueretan 
behinik behin” azpimarratzen zen, izan ere, emakume aktiboen kopurua ozta-ozta iristen zen % 12,2ra. 

Lana zuen biztanleriaren erdiak baino gehiagok zortzi ordutik gora egiten zuen lan egunean, egunean 
hamaika ordukoa zen batezbestekoa. Familien batez besteko tamaina 4 edo 5 pertsonakoa zen, eta eskualdeko 
familia bakoitzak batez beste 223.000 pezetako diru sarrera zeukan 1970. urtean, nahiz ezberdintasun handiak 
zeuden gizarte eta lan mailaren arabera, etxe bakoitzeko lanean ziren kideen kopuruaren arabera eta lan egiten 
zuten seme-alaben ekarpenaren arabera. Edozein modutan, ezkondutako emakumeek lan munduan zuten 
presentzia oso mugatua zela azpimarratzen zen eta, lan egiten zuten kasuetan, beren diru sarrerek ekarpen txikia 
egiten zieten familia ekonomiari, horren txikia ezen emazteek lortutako diru sarrerak % 10en azpitik zeuden 
Goierriko familien % 95ean46. 

Azken finean, txostenak ezberdintasun garbiak azaleratzen zituen lan merkaturako sarbidean, lehendabizi 
sexuaren ondorioz eta gero egoera zibilarengatik, eta desoreka hori txikitzen joango zela uste zuten “herrialde 
aurreratuetan gertatzen den bezala (...). Hori bai, ekoizpen lanetara sartzen den emakumea ez dadin soilik 
emakume ezkongabea izan, haurtzaindegiak bezalako laguntza zerbitzuak sortu beharko dira lanorduetan umeak 
zaintzeko (...) hori egin ezean, eskualdeak emakumeen langabeziaren pisua jasaten jarraitu beharko du, eta hori 
kaltegarria da eskualdearentzat ekonomiaren, gizartearen eta gizabanakoaren ikuspuntutik”47.

Ordizian zehazki, hirurogeigarren hamarkadaren erdialdeko biztanleria aktiboaren ehunekoek sexu arteko 

43 O. U. A., OH-E49. Movimiento de Guipúzcoa-ko probintziako bulego nagusiari igorritako datuak (“Caudillo-ak urtero Donostiara 
egiten zuen bisita Bakearen XXX. urteurrenarekin bat zetorrela eta”) (1969). 
44 Garmendia Larrea (1982)http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur05/05garme/05garme.htm
45 Siadeco, 1. Liburukia: Oinarrizko ikerketa soziologikoa, 30-82 or.
46 Siadeco, 4. Liburukia: Etxeko ekonomiei buruzko txostena, 29-63 or.
47 Siadeco, 4. Liburukia: Etxeko ekonomiei buruzko txostena, 37-38 or.
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desoreka garbia erakusten zuten, baina emakumeen partaidetza handia zen: emakumeen ehunekoa % 27,58koa 
zen eta gizonena % 72,41ekoa48.

III.2.2-Hezkuntza

III.2.2.1-1936-1949

Francoren garaian emakumeei lanerako sarbidea mugatzeko onartu ziren legezko neurriek ondorioak 
izan zituzten hezkuntzaren arloan ere. 1939tik abiatuta, emakumeek galarazita zuten notaritzetan, jabetzaren 
erregistratzaileen kidegoan, karrera diplomatikoan edo justizia administrazioaren idazkaritzan lan egitea. 
Gizarte zerbitzuek eta Emakume Sekzioak sortutako erakundeek, esate baterako etxeko eskolek, batxilergoa eta 
unibertsitatea emakumeentzat leku egokiak ez zirela zioen ideia indartu zuten. Izan ere, lehen hezkuntzan edota 
lanbide heziketan barneratutako ezagutzak nahikoa ziren “emakumeen lanbideak” burutzeko, besteak beste, 
idazkari, modista, komisiolari edo ordezkari, andereño, maistra, erizain, telefonista edo edergintza institutuetako 
langile izateko. Unibertsitateko ikasketak soilik emakume “azkar eta ikastea gustuko” zutenentzat zirela eta 
ikasketa egokienak filosofia, letrak eta farmazia zirela zehazten zen (Ruiz Franco, 2008:156-158). Lortu zezaketen 
lanbide liberal guztien artean onena irakaskuntza zen, hain zuzen ere ordainsari txikiena zeukana. 1973. urtera 
arte emakumeek ez zuten lanbide guztietara sartzeko eskubidea lortu (Apezetxea y Ozaita, 2016: 24).

Udaleko dokumentazioaren bidez, gerraosteko herriko hezkuntza eskaintzaren bilakaera ikus dezakegu. 
Hala, 1939an baziren “3 maisu eta 3 maistra nazional Dorrea Etxeko eskolan, Karitatearen Ahizpen ardurapeko 
haur eskola bat zegoen eraikin berean, gaueko Arte eta Lanbide Eskola (...) San Jose ikastetxe pribatua ere bai 
Ahizpa Karmeldar Misiolarien esku, lehenengo eta bigarren hezkuntzaren alorrean”49.

1942ko herri bizitzari buruzko galdetegiko irakaskuntza eta erlijioa atalak ere laguntzen du herrian 
zeuden ikastetxeen ezaugarriak eta une horretan zuten egoera ulertzen. Garai hartan, herrian baziren “eskola 
ofizialak, batak, bi gela ditu mutilentzat eta beste bi neskentzat; pribatuak, mojen ikastetxe bat, eskola pribatu 
bat eta Karitatearen Ahizpen ardurapeko haur eskola bat. Eskola horretara 450 neska-mutil inguru joaten ziren. 
Aipatutako eskolez gain, arte eta lanbideen udal eskola bat dago 7 irakaslerekin. Matrikulazioa: 600 (…) [Eskolak] 
ez dira nahikoa, baina (...) arazo hori konpondu daiteke baldin eta udalak bere jabetza den eta une honetan utzita 
dagoen ikastetxe bikain baten ardura hartzen badu, kongregazio erlijioso bat. Aspaldidanik egin dira kudeaketa 
batzuk baina gaur arte emaitza guztiak negatiboak izan dira. Iruñeko Aita Kaputxinoek beren burua eskaini zuten 
baina ez dute beharrezko baimena lortu. Maisu eta maistren kopurua: arte eta lanbide eskolakoak kontuan izan 
gabe, 15. Behar hauek asetzen dituzte: Ez”50.

III.2.2.2-1950-1969 

Lehenengo hezkuntzaren esparruan, 1946 eta 1952 artean bi eraikuntza lan gauzatu zirela adierazten 
da: alde batetik, Santa Ana ikastetxean solairu bat eraiki eta egokitu zen, bi fasetan, 1947ko abuztuaren eta 
1949ko urriaren artean; bestetik, Milagrosa ikastetxean “solairu berri bat” eraiki zen, 1949ko apirilaren eta 1950 
maiatzaren artean. Lehenengoa “kristau eskoletako anaien gidaritzapean irakaskuntzara bideratuta” zegoen; 
bigarrena, Karitatearen Ahizpen esku51. Bi ikastetxe horiek herriko haur txikienentzako hezkuntza eskaintza 
zabaltzen zuten, eskola nazionalekin batera. 

Garai hartako bi agerkari garrantzitsutara harpidetzeko eskari bati esker, lehen hezkuntzan irakasten zen 
material motaren lagin txiki bat aurkitu dugu. Hala, Emakume Sekzioko probintziako ordezkaritzak honako hau 
adierazi zion udalari 1956ko abuztuan:

“Atsegin handiz adierazi nahi dizut Villafranca de Orian kokatutako nesken eskola nazionalak bere 

48 Garmendia Larrea (1982) http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur05/05garme/05garme.htm
49 O. U. A., Movimiento de Guipúzcoa-ko probintziako bulego nagusiari igorritako datuak (“Caudillo-ak urtero Donostiara egiten zuen 
bisita Bakearen XXX. urteurrenarekin bat zetorrela eta”) (1969). 
50 O.U.A., OH-E51. Herri bizitzari buruzko galdetegiaren erantzunak (1942).
51 O. U. A., OH-E51. 1946ko maiatzaren 1etik 1952ko maiatzera udalerrian egindako eraikuntza lanen zerrenda. 
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lanerako, lehen hezkuntza eta irakaslearen heziketa eta lan arazoak lantzen dituen “Consigna” aldizkari 
pedagogikoa eta haur hezkuntza alorreko Espainiako aldizkari onena den “Bazar” aldizkaria behar dituela, eta 
ondorioz horietara harpidetza bana egitea eskertuko nukeela (...) udalerri horretan lan egiten duten maistrentzat 
(...). Jainkoarengatik, Espainiarengatik eta bere Iraultza Nazional-Sindikalistarengatik”. Harpidetza bakoitzaren 
kostua 36 eta 42 pezetakoa zen hurrenez hurren52 eta deigarria da etorkizunean agerkari horietara harpidetzeko 
udaletxeari egiten dion gomendioaren tonua (atsegina forma aldetik baina irmoa zalantzarik gabe). Izaera 
falangista zuten materialak ziren bi kasuetan: lehenengoa Emakume Sekzioko kide ziren maistrentzat zen eta 
“maistrei zuzentzen zitzaizkien hezitzaile lanetan balioak irakasteko ez ezik, emakume ziren heinean ere balio 
horiek praktikan jartzeko (...) emakumeen ideia-bilduma osatzeko”, jarraitu beharreko ereduak baitziren maistrak. 
Aldizkari horrek irakasleei tratu profesionala eman arren, behin eta berriz azpimarratzen zuen emakumeek etxean 
eta ama gisa zein eginkizun zeuzkaten (Fernández Ostos y González Dugo, 2014: 325); “Bazar” aitzitik, neska 
gazteei zuzentzen zen eta bere sekzio ezberdinetan zehar honako hau irakasten zien neskei: “Jainkoarengan eta 
Aberriarengan sinesten. Gauero errezatzen. Sukaldatzen, josten eta abesten. Onak eta eskuzabalak izaten, beren 
nebak zaintzen eta beren birjintasuna lore hauskor bat bezala zaintzen. Ama izatearekin amesten (...). Printze 
baten zain egoten (...)” (Martínez Cuesta y Alfonso Sánchez, 2013: 249).

Berrogeita hamargarren hamarkadaren erdialdean biztanleriaren igoera nabarmena zen eta hori eskola 
erroldan islatzen zen, “1.464 izanik, 4 urtetik 14ra, eskolara doazen bi sexuetako haurren kopurua” 1957an. Horiek 
ziren hiribilduaren urte hartako hezkuntza eskaintzaren ezaugarriak, baina jadanik gabezia batzuk antzematen 
ziren eta  modu ezberdinen bidez ikasketen areagotzea sustatzeko beharra iradokitzen zuten: 

“Udalerrian 5 eskola nazional unitario daude, hiru mutilenak eta bi neskenak, guztira 220 haur dituztenak 
(sic), Udalaren jabetza den eraikin batean. Halaber, eraikin berri bat amaitzeko zorian da 3 eskola nazional 
horientzat, bata mutilena, bestea neskena eta azkena haur txikiena, eta irakasleentzat etxebizitzak dauzkana. 
Eskola berri honekin momentuz asebeteta geratuko da eskola erroldan antzematen den soberakina (...). Eskola 
nazionalez gain, herrian hiru ikastetxe zeuden: Karitatearen Ahizpek kudeatutako Milagrosa ikastetxea, haur 
txikiak eta 14 urterainoko neskak hartzen zituena, guztira 325 ikasle (sic); mutilen Santa Ana ikastetxea, Kristau 
Eskolen Anaien zuzendaritzapean, 469 ikaslerekin; eta San Jose ikastetxea, Karmeldar Ahizpen esku zegoena, 
450 ikaslerekin. Azken bi ikastetxe horiek erdi mailako ikasketak ere eskaintzen dituzte (...) Lortu beharko 
litzatekeena zera da, herriaren erdiguneko eskolak unitario izan ordez mailakatuak izatea (...)  Lanbide-eskola bat 
oso interesgarria izango litzateke, gazteria industriara prestatzeko (...) herrian bertan eta inguruan” 53.

1964an lehen hezkuntzako ikasleak, 6 eta 13 urte bitartekoak,  917 pertsona ziren guztira, emakumezkoen 
nagusitasun txiki batekin: 475 neska eta 442 mutil54. Bustuntzako eskola nazional unitarioak artean herrian zirela 
erakusten du sailkapenak, eta baziren mailakatutako beste eskola batzuk ere, sexuaren arabera bereizita: mutilen 
eskolek hiru maila eskaintzen zituzten eta neskenek bi bakarrik. Bestalde, datuak sexuaren eta hezkuntza motaren 
(pribatua edo publikoa) arabera pilatzen baditugu, mutilen % 46 eta nesken % 35 ikastetxe publikoetan hezten 
zela ikus daiteke. 

Mutilen eskola nazional mailakatua: 1. maila, 54, 2. maila, 52, 3. maila 44 (guztira, 205)
Nesken eskola nazional mailakatua: 1. maila, 55, 2. maila, 35 (guztira, 167)
Bustuntzako mutilen eskola nazional unitarioa: 55
Bustuntzako nesken eskola nazional unitarioa: 87
Irakaskuntza pribatua: 
  -Santa Ana ikastetxea: 225 mutil
  -Urdaneta akademia: 12 mutil eta 24 neska (guztira, 36)
  -San Jose ikastetxea: 96 neska
  -Milagrosa ikastetxea: 178 neska

Ikasle kopuruen aldetik lehen hezkuntza zen garrantzitsuena, baina udalerriak maila altuagoko ikasketa 

52 O. U. A., OH-E51. JONSeko Prensa y Propaganda saileko probintzia erregidoreak bidalitako gutuna, Emakume Sekzioko 
probintziako ordezkaritza, 1956ko abuztuaren 14a. 
53 O. U. A., OH-E49. 1957ko abenduan Hezkuntza Nazionalaren Ministerioko idazkari tekniko nagusiari bidalitako galdetegia. 
54 O. U. A., OH-E49. Lehen hezkuntzako 6 eta 13 urte bitarteko haurren zerrenda, sexuaren arabera sailkatuta (1964). 
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mota bat ere bazuen bere hezkuntza eskaintzan. Adibidez, berrogeita hamargarren hamarkadaren amaieran bazen 
“mutilentzako bigarren hezkuntzako akademia bat, batxilergoko bosgarren mailaraino irakasten duena”. 

Lehen hezkuntzako ikastetxeetara eta bigarren hezkuntzako akademietara inguruko herrietako jendea 
etortzen zen bezala, herriko ikasleak ere kanpora ikastera joaten zirela baieztatzen du dokumentazioak: “Une 
honetan 31 gizon daude, horietatik 5 batxilergoan; 3 medikuntzan; 2 kimikan; eta 21 eliz ikasketak egiten. 4 
emakume daude: bana batxilergoan, merkataritzan, irakaskuntzan eta farmazian. Sexuen arteko desoreka 
nabarmena da, baina gutxienez badakigu garai hartan bazirela erdi mailako eta goi mailako ikasketak egiten 
zituzten emakumeak55. 

Lehen hezkuntza gainditu ondoren, Arte eta Lanbideen eskolara joan zitezkeen hezkuntza osagarria 
jasotzera, eta bertan honako hau ikas zitekeen “gradu edo sekzio hauek: 1 kultura orokorra; 2 jantzigintza; 3 
geometria, aritmetika eta marrazketa lineala; 4 marrazketa linealaren, krokiarraren eta matematiken ikasgai 
aurreratua; 5 mekanika erregulatze tailerra; 6 gutuneria, takigrafia eta mekanografia; 7 kontularitza, merkataritzako 
kalkulua eta bulegorako trebakuntza”. Horietatik guztietatik, soilik 2. sekzioa zegoen emakume baten ardurapean, 
“Anita Ochoa andrea” irakaslearen esku. Herriko gazteak ez ezik, inguruko udalerrietakoak ere joaten ziren, 
Beasain, Lazkao, Zaldibia, Altzaga, Arama bezalako herrietatik. Irakaskuntza doakoa zen “erabat doakoa, soilik 
izena ematerakoan hamar pezeta ordaindu behar dituzte ikasturtearen amaieran sari eta diplomak banatu ahal 
izateko”. Ikasturtea urriaren hasieran hasten zen eta apirilaren erdialdean amaitu. “Ikasleek beren lanak bi sekzio 
ezberdinetan banatu ditzakete, hala nahi badute. Ordu bat, 7etatik 8etara, klase batean eta beste bat 8etatik 9etara, 
askok egin ohi duten eran (...). Bertako patronatuaren lanbide heziketa (bakoitza bere ganberak finantzatua) 
osatzen du eskola honek, nolabait (…)”. 1953-1954 ikasturtean 253 matrikulazio izan ziren, honela banatuta: 
23 oinarrizko kulturan; 25 jantzigintzan; 23 takigrafia eta mekanografian; 40 kontularitza eta merkataritzako 
kalkuluan; 78 geometria eta marrazketan; 46 erdi mailako eta maila aurreratuko marrazketa linealean; eta 18 
mekanika tailerrean56. 

1969an, hezkuntza alorreko errealitatea honako hau zen: “Udalerrian 6 maisu eta 6 maistra nazional 
daude Dorrea Etxeko, Bustuntzako, Pelota Vascako eta Altamirako eskoletan, azken hirurak berriak bide batez, 
eta gainera dagoeneko esleituta dago proiektu berri bat, Poligono 8an kokatuko diren 4 eskola eta irakasleentzako 
4 etxebizitza ezartzeko, eraikuntza lanak berehala hasiko dira. Era berean, udalak Casa Beneficencia-ren 
lursailean “Colegio de la Milagrosa” ikastetxearen eraikuntza finantzatu zuen eta Dorrea etxean Karitatearen 
Ahizpen zuzendaritzapean zegoen haur eskola, 4-6 arteko haurrak eta 14 urterainoko neskak hartzen zituena, 
Milagrosara lekualdatu zuen. Gainera, 1949an Kristau Eskolen Anaiak “Santa Ana Ikastetxean” ezarri zirela 
adierazten du dokumentazioak, lehen hezkuntzara bideratuta eta 450 ikaslerekin, eta Ahizpa Karmeldarren esku 
zegoen San Jose ikastetxea itxi egin zutela “1967ko uztailean, lekaime faltagatik (...) Bigarren hezkuntzako 
Urdaneta Akademia ere bada, 300 ikasle inguru ditu eta Dorrea etxearen etxabean kokatzen da, eta “Fundación 
Víctor Mendizabal” izeneko kultura etxe bat ere bada Dorrea etxearen aretoren batean eta Goyerriko Lanbide 
Eskola, 12 irakasle eta bi sexuetako 500 ikaslerekin”57. 

III.2.2.2.1-Analfabetismoaren aurkako borroka 

Tradizionalki, beste probintzia batzuen aldean, Gipuzkoan analfabetismo tasa baxua izan zen. Dena den, 
berrogeita hamargarren hamarkadaren hasieran, artean bazen alfabetatu gabeko biztanleria, pixkanaka txikitzen 
zihoana. Hala, 1951n idazten ez zekiten 134 gizabanako zeuden hiribilduan 11-93 adin tartean; urte bat geroago 
130era jaitsi zen kopuru hori, eta zera argitu zen “oso gutxi dira alfabetatu direnak, eta hori ez da harritzekoa, izan 
ere ia letragabe guztiak adin batetik gorakoak dira, eta beraz oso letragabe gazte gutxi daude”58. 

55 O. U. A., OH-E49. Goyerriko eskualdeko ikastetxe beharrak ezagutzeko galdetegia (1958ko urtarrilaren 11). Villafrancako udalari 
buruzko datuak. 
56 O. U. A., OH-E50. Arte eta Lanbide Eskolaren funtzionamenduari buruzko datuak (1953ko abenduaren 30a). 
57 O. U. A., OH-E49. Movimiento de Guipúzcoa-ko probintziako bulego nagusiari igorritako datuak (“Caudillo-ak urtero Donostiara 
egiten zuen bisita Bakearen XXX. urteurrenarekin bat zetorrela eta”) (1969). 
58 O. U. A., OH-E49. 1951. eta 1952. urteetako letragabe kopuruen zerrenda,  1952ko azaroaren 24an Probintziako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen gutunak agintzen zuenari jarraikiz. Esan daiteke, horietako batzuen tarte zabala eta adin handia ikusita, litekeena dela 
denbora tarte horretan horietako norbait zendu izana, eta beraz ez lirateke “alfabetatu” gisa agertu beharko.
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Alfabetatze Zerbitzuaren beste dokumentu batean (ez dio zein urtetakoa den baina 1953koa izan 
daiteke) 129 gizabanako agertzen dira “letragabe” gisa, eta horietatik 97 (% 75 baino gehiago) emakumeak 
dira; emakumeen artean 4 bakarrik dira ezkongabeak, 1898. eta 1939. urteen artean jaioak, besteak ezkonduak 
edo alargunak dira; horietako batek, gainera, 1925ean jaioak, “ezindu” bezala deskribatzen du bere burua. Kasu 
gehien-gehienetan haien lanbidea “labores” gisa deskribatzen da, eta beste lanbideren bat zehazten den kasuetan 
lanbide hauek dituzte: “garbitzailea” (emakume ezkongabea, 1906an jaioa), “pentsioduna” (1901ean eta 1917an 
jaiotako bi alargun), “Biloreko langilea” (1883an jaiotako alarguna) eta sukaldaria (alarguna, 1934an jaioa). 
Jatorriari dagokionez, 20 Gipuzkoan jaioak ziren59. 1962an, pertsona letragabeen kopurua 41era jaitsi zen, baina 
sexuen arteko desorekak handia izaten jarraitzen zuen: 14 gizon eta 27 emakume. Kasu honetan ez da agertzen 
egoera zibila, baina adina bai: gazteenak 19 urte zituen eta Jaenen jaioa zen; zaharrena 87 urtekoa eta palentziarra. 
Horietatik hamar, gutxienez, probintziako beste leku batzuetatik etorriak ziren60.

Alfabetatze tasaren goranzko joera, neurri batean belaunaldi gazteek hezkuntzara sartzeko aukera 
gehiago zituztelako izan zitekeen, XX. mendearen hasieran edo XIX. mendearen amaieran jaio zirenek baino 
aukera gehiago baitzituzten. Azken horiek, eskolara joateko zailtasun gehiago izateaz gain, urteek aurrera egin 
ahala, zerrenda horietatik desagertzen joango ziren heriotzaren ondorioz. Bestalde, gau eskolen bidez helduak 
alfabetatzeko izan ziren ekimenak ere aipatu behar dira, Ordiziako udal-agiritegian gordeta dagoen orri laurden 
honek aipatzen duena bezalakoak:

“Bihartik aurrera, asteartea, heziketa gabeko helduen eskola bereziak hasiko dira, horretarako 
izendatutako Maisuaren eskutik. Saio hauek DORREA deitzen zaion etxearen 2. solairuko eskolan izango dira. 
Parrokiaren alboan. Zortzietatik bederatziak eta erdietarako ordutegia eta 4 hilabete inguruko iraupena izango 
dute. Irakaskuntza erabat dohainik izango da.

Hezkuntza Nazionalaren Ministerioaren benetako interesa eta analfabetismoaren aurkako kanpaina 
bultzatuz; Alkate izenpetuak hertsiki eskatzen du eskola honetara albait egokien bertaratzea, azken finean 
letragabeen beren mesederako izango baita (sic).

Erroldaren arabera zu heziketa gabea zarenez, nik neuk saio hauetara joateko gonbita luzatu nahi dizut.

Jainkoak urte askotan gorde zaitzala. Villafranca de Oria, 1963ko urriaren 21a. Alkatea”61.

Urte bat geroago alfabetatze eskolan izena emandako ikasleetako zazpik zein enpresatan lan egiten zuten 
zehazten da (gizonezkoak denak): hiruk Oxívol-en, batek Obras y Construcciones-en, beste batek Pizarrería 
Sarasolan eta bi langabezian zeuden62. 

III.2.2.3-1970-1980

Hirurogeigarren hamarkadaz geroztik, gizartean jazotako aldaketek emakumea esparru profesional eta 
publikoan are gehiago sartzea ekarri zuten, muga batzuekin betiere. Horrenbestez, hezkuntza formalak eta familia 
inguruneak gizonen hezkuntzari garrantzi handiagoa eman arren, hamarkada horretatik aurrera gero eta emakume 
gehiago hasi ziren unibertsitatean izena ematen. Era berean, emakumeen presentzia hazi egin zen lan sektore 
askotan, batik bat prestakuntza baxuko lanetan izan arren. Frankismoaren fase hartan emakumeak askatasun 
handiagoz bizitzen hasi zirela esan daiteke orokorrean, debeku eta murrizketa batzuk biguntzen zihoazen eta 
emakumeak eremu publikoetan gehiago agertzen hasi ziren (Apezetxea y Ozaita, 2016: 26).

1970ean Goierrin lehen hezkuntza burutzeko 11 ikastola (1.024 ikasle), 6 ikastetxe edo eskola pribatu 
(1.127 ikasle) eta 19 eskola nazional (4.699 ikasle) zeuden. Erdi mailako irakaskuntzari dagokionez, 1967ko 

59 O. U. A., OH-E49. Irakaskuntza ikuskaritza. Alfabetatze Zerbitzua (datarik gabe). 
60 O. U. A., OH-E49. Udalerriko 16 urtetik gorako letragabeen errolda (1962). 
61 O. U. A., OH-E49. Villafranca de Oriako udaletxea, 1963ko urriaren 21a. 
62 O. U. A., OH-E49. Alfabetatze kanpaina nazionala. Hiribildu honetako alfabetatze eskoletan izena emandako ikasle helduek lan egiten 
duten enpresen zerrenda (1964). Dokumentuaren izena enpresa eta ikasle horietan oinarritzen da zehazki: ez dakigu, esaterako, zazpi 
biztanle horiek eskolara joan ziren bakarrak, programa amaitu zuten bakarrak edo fabrikekin nolabaiteko lotura zuten bakarrak ziren, 
azken kasu horretan, beren kabuz lan egiten zuten (herrian edo landan) langileak edo ofizialki lanik egiten ez zuten emakumeak ez ziren 
agertuko, besteak beste.
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apirilaren 8ko Legearen ondorioz batxilergoa bitan banatu zen, orokorra eta teknikoa, baina eskualdean soilik 
orokorra ikas zitekeen, oinarrizko edo goi mailako batxilergo orokorra; Goierrik 6 ikastetxe zeuzkan, horietatik 
2k oinarrizko maila bakarrik zuten eta 4k goi maila ere bai (1.849 ikasle guztira). Baziren Lanbide Heziketaren 
hiru mailetako baten bat burutzen ari ziren 370 gazte ere (Hastapena, bi urtekoa; Ofizialtza, hirukoa; Maisutza, 
bikoa). Eskola bakarra zegoen eskualdean horretarako eta pribatua zen. Ordiziako kasuan zehazki, ikasle kopurua 
honakoa zen: 1.662 eskolaurrean eta lehen hezkuntzan, 281 batxilergoan eta 370 lanbide heziketan (guztira 
2.313). Irakasleei dagokienez, 57 ziren guztira, hau da, irakasle bakoitzeko 40,6 ikasle batez beste.

Siadecoren txostenak hezkuntzari buruz ematen dituen datuek, emakumea baztertzen zuen gizarte egitura 
bat deskribatzen dute maiz. Lehenik eta behin, Goierriko biztanleriaren ezaugarrietako bat bere analfabetismo tasa 
baxua zen (% 2). Biztanleriaren gehiengo zabalak (% 82,5) lehen hezkuntzako ikasketak zituen eta % 1,6k lanbide 
heziketa zeukan. Dena den, bigarren hezkuntzan zegoen “emakume eza edo ehuneko txikia” azpimarratzen zuen 
txostenak, nola lanbide heziketan (411tik 28 bakarrik ziren) hala goi batxilergoan (45 de 275)63.

Errealitate hori pentsamolde tradizionalaren emaitza zen, eta aldi berean ondorio sozioekonomiko 
garrantzitsuak zituen. Lehenik, eskualdeko gurasoei ea hamalau urtetik gorako beren seme-alabek ze hezkuntza 
maila izatea nahiko luketen galdetu zitzaien, eta ondorengo ehunekoak atera ziren: 

14 urtetik gorako seme-alabentzat nahiko luketen heziketa mailari buruzko Siadecoren estatistika

Erantzun ez zutenen indizea altua izan arren, lortutako emaitzek baieztatu egin zuten gizonen alde 
sexugatiko bazterkeria zegoela zioen hipotesia. Ondorioa honako hau izan zen: “nola lanean hala ikasketetan 
emakumeak ateak itxita ditu gizonen baldintza berdinetan parte hartzeko”. Bi alderdiek lotura handia dute 
elkarrekin, izan ere ideia nagusia zera zen “zertarako egin behar ditu ikasketak emakumeak bere lanbidea 
iragankorra izan behar bada, ezkontzean utzi egin beharko baitu” 64.

Horren emaitza dira arestian aipatu ditugun ondorio sozioekonomikoak. Ildo beretik, Siadecoren 
ikerketak eskualdeko emakumeen lanbideak zein ziren zehazten du: % 7,1 nekazariak; % 0,2 industria jabeak: % 
7,4 artisauak; % 7,2 merkatariak; % 4 osasun eta gizarte zerbitzuak; % 9,6 bulegoko langileak; % 14 dendetako 
langileak; % 6,3 langile gaituak; % 24 langile espezializatuak; % 15,1 neskameak eta zerbitzuen alorreko langileak; 
% 4,8 beste lanbide mota bat; erdi mailako arduradun eta lanbide liberalen laukiak hutsik agertzen dira. Hau da, 
emakumeen % 60 oso maila sozioprofesional baxuan ari zen lanean. Hori dela eta, txostenak zera ohartarazten 
zuen “gaur egun emakumeak, kontziente edo inkontzienteki, debekatuta dauka lanbidearen ikuspegitik hainbat 
postu altutarako sarbidea (...)”, eta egoera horren ondorioz “bazterkeria garbia eta agerikoa jasaten du Goierrin. 
Eta hori, berriz esango dugu, eragozpen handia da gizartearen aurrerapenerako, ez justiziaren ikuspegitik baizik 
eta ikuspegi zeharo teknikotik behatuta. Energia galera kalkulaezina da”65.

III.2.2.3.1-Haurtzaindegi baten beharra eta Alotzaren sorrera

Siadecoren txostenak gabezia handiak nabarmentzen zituen Goierriko hezkuntza eskaintzan. Lehenik, 

63 Siadeco, 1. Liburukia: Oinarrizko ikerketa soziologikoa, 103-109 or.
64 Siadeco, 4. Liburukia: Etxeko ekonomiei buruzko txostena, 211-216 or.
65 Siadeco, 1. Liburukia: Oinarrizko ikerketa soziologikoa, 103-109 eta 155-156 or.

     Semeak    Alabak
Erantzunik gabe   35,3   41,1
Lanera    12   13,4
LH    18,8   6,2
Goi batxilergoa   10,3   14,5
Erdi mailako ikasketak  7,5   13,8
Goi mailako ikasketak  16,1   11
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sortutako lanpostu gehienak peoien lanak zirenez, ofizialtza edo maisutza mailak ikasi zituzten gazte asko beheratu 
egiten zirela edo beste eskualde batzuetara joaten zirela islatzen zuen txostenak. Bigarrenik, ikastetxe gehienek 4 
urtetik aurrerako haurrak hartzen zituztela azaltzen zuen, eta ez zegoela 2-3 urteko haurrentzako eskola berezirik 
edo haurtzaindegirik; nahiz eskola pribatu batzuek (erlijiosoenek edo ikastolek) adin horietakoak ere hartzen 
zituzten, salbuespena ziren eta epe laburrean beharrizan mota hori eskualdean asko haziko zela aurreikusten zen. 
Hazkunde horren arrazoietako bat “ezkongabe zirenean zuten lanpostu berean jarraitzen zuten familiako ama 
kopurua gero eta handiagoa zela” zen 66.

Hirurogeigarren hamarkadan, herritar batzuk garaiko gizarteko bi arazori buruz jabetzen hasi ziren, 
Siadecoren txostenak ordurako ondo jasota zituenak: alde batetik, 0 eta 2-3 urte bitarteko haurren hezkuntza 
zikloa osatzeko eta horiek eskoletan sartzeko beharra; bestetik, emakumezko langileak lan munduan txertatzeko 
edo bertan jarraitzeko aukerak sustatzekoa. Haurtzaindegiari buruzko dokumentazioak garbi erakusten du  
hezkuntzaren fase goiztiarrenarekin, familiekin eta batik bat emakume langileekin izan zuen konpromisoa.

1976ko irailaren 7an, Villafranca de Ordiciako Gurasoen Elkarteko lehendakariak udalari eskatu zion 
egin zezala Arana zelaiko 37 Poligonoan kokatutako Laneko Haurtzaindegiaren kalifikazioa. Bere azalpenean, 
elkarte hura gizarte osoaren onurarako hobekuntzak lortzeko xedearekin jaio zela azaltzen zuen. Borondate 
horren erakusgarri da, Guraso Elkartearen batzar nagusian, 1975eko urriaren 14an, onartutako “haurtzaindegien 
sorrera, ezkondutako emakumeak lan munduan (sic) sartzeko erraztasun gehiago izan ditzan, esfortzu gehigarririk 
eskatuko ez dizkion baldintzetan eta ez dadin presio gehien jasaten duen gizabanakoa bihurtu, bere parte hartze 
eta presentzia eskatzen ez duten etxeko lanetatik askatuz baizik”. Eranskinen artean ezkondutako 95 emakume 
langileren zerrenda bat dago, beren afiliazio zenbakiarekin. 

Haurtzaindegiko estatutuek zerbitzu mota hori beharrezko bihurtzen zuten arrazoiak azaltzen zituzten. 
Honako hau zen beraien xedea: “emakume langilearen seme-alaben babesa eta zaintza (...) arautegian edo 
barne-arauetan ezarritako lanaldian zehar” eta bizitzako lehen urteetan “hezkuntza egokia eskaintzea, haurraren 
kultura ingurunearen barruan zedarritutako heziketa teknika egokienekin bat datorrena”. Kudeaketa organoak 
zuzendaritza eta batzar orokorra ziren, guraso guztiek, bazkideek eta haurtzaindegiko langile guztiek osatua 
(“zuzendaria-administrariak-hezitzaileak eta laguntzaileak”).

Aurrez aipatu diren helburuei, 0 eta 2-3 bitarteko haurrak hezteari eta ama langileak lan merkatuan 
jarraitzea errazteari, horrek lanpostuak sortzen zituela ere gehitu behar zen. Horrenbestez, haurtzaindegiaren kostu 
ekonomikoaz haratago, garrantzitsua zen zerbitzu hori ez izateak ekarriko zukeen kostu soziala balioestea. Era 
horretan, gastuen zati bat langileek sortzen zutena zen, 6:30tik 17:00etara zihoan zerbitzua eskaini ahal izateko 7 
orduko txandak egiten zituzten zazpi langileena. Ordutegiaren hedadura zabalak kostu handiagoa ekarriko zuen 
zalantzarik gabe, baina beharrezkoa zen, izan ere, haurtzaindegia erabiltzen zuten guraso “gehienek lanaldi etena 
egiten dutenez, lansaio luzeak dituzte (...)”. Kuota bakarra ordaintzen zen eta “benetako kostura iristen ez den 
arren, asko gerturatzen da (...) ez da merkea inorentzat (merkeagoa baita neska bat edukitzea denerako, seme-
alabentzat eta etxerako) eta seme-alabak haurtzaindegira ekartzen dituzten gurasoek etxeko lanak egin beharra 
edo horiek egiteko ordaindutako norbait hartu beharra izaten dute” 67. 

III.2.3-Nekazaritza

III.2.3.1-1936-1949

Nekazaritza udalerriko ekonomiaren beste sektoreetako bat zen, nahiz jarduera bakanagoa izan. 1947ko 
nekazaritzari buruzko estatistika datuek, soldatapeko langileen kontratazioaren eta nekazarien soldaten prezioaren 
gaineko (pezetetan adierazia) alderdi batzuk biltzen dituzte, honela adierazi daitezkeenak:

66 Siadeco, 3. Liburukia: Hirugarren sektorearen txostena, 131-197 or.
67 O. U. A. OH-B16-1. Alotza haurtzaindegia. Alotza haurtzaindegiaren lan kalifikazio eskaera. (1976ko iraila), estatutuak (1977ko 
azaroa) eta “informazioa eta akordioak” (1988ko martxoa).
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1947ko nekazaritzari buruzko estatistikak

Normalean familia ustiategiak izan ohi zirenez, ia ez zen beharrezkoa “nekazaritza langile”68 delakoen laguntza 
eta segur aski langile gehiago behar zituzten lan zehatz batzuen kasuan bakarrik joko zen haiengana. Gizonek emakumeek 
baino nekazaritza jarduera gehiago egiten zituztela ere antzematen da eta, sexu bakoitzak laborantzen zikloan egiten 
zituen jarduerak zirela eta, urtaro bakoitzeko lanak ezberdinak ziren gizonen eta emakumeen kasuan. Azkenik, soldata 
desoreka handia antzematen da, alde batetik burututako lan bakoitzak jasotzen zuen balioespenaren eraginez (horretarako 
behar zen espezializazio mailaren edo bizkortasuna edota produktibitatea bezalako faktoreen arabera) eta bestetik, beste 
sektore batzuetan bezala, ordainsariaren egitura beraren eraginez, tradizionalki emakumeari baino ordainsari handiagoa 
ematen baitzitzaion gizonari jarduera berdina eginda ere.

III.2.3.2-1950-1969

Emakumeen lanak dokumentazio ofizialean agertzeko zituen zailtasunen erakusgarrietako bat da eskuarki 
familia negozioak gizonen (aitaren, senarraren...) izenean egoten zirela. Horixe bera gertatzen zen, pixkanaka gutxitzen 
joan arren, artean familia askoren bizimodu ziren nekazaritza edo abeltzaintza ustiategietan. Kide gutxiago edo gehiagoko 
familia unitateak izan ohi ziren, taldeko kide bakoitzak bere eginkizunak betetzen zituen eta batzuetan ahaidetasun 
loturarik ez zuen norbait ere hartzen zuten langile gisa. Esaterako, 1953an zeuden 41 ustiategietatik 8 bakarrik agertzen 
dira emakumeen izenean69:

-Evarista Arancegui Insausti. Helbidea: Otatza. 9 senitarteko
-Isabel Ayestarán. Helbidea: Granja. 12 senitarteko eta 3 langile finko
-Victoriana Echeverria Oyarzabal Helbidea: Legazpi. 7 senitarteko
-Josefa Eizaguirre Aramendi. Helbidea: Majori. 8 senitarteko
-María Gayalde Landa. Helbidea: Zabala. 7 senitarteko, langile finko bat
-Micaela Imaz Suquia. Helbidea: Filipinas. 4 senitarteko
-Fermina Jauregui Garmendia. Helbidea: Aguerre. 4 senitarteko
-Joaquina Mugica Esnaola. Helbidea: Mariaratz. 8 senitarteko.

1954ko herriko baserrien zerrenda “biztanle interesdunen izenen adierazpenarekin” 34 baserritara mugatzen da 
eta guztira sei emakume ditu; hau da, aurreko zerrendan agertzen ziren guztiak Josefa Eizaguirre eta Micaela Imaz70 izan 
ezik. 

III.2.3.3-1970-1980

1975ean Villafrancako baserrietako biztanle kopurua 157 pertsonakoa zen, eta horietatik 71 gizonezkoak eta 
86 emakumezkoak ziren. Baserrietako biztanleriak hainbat ezaugarri zeuzkan: alde batetik, batezbesteko adin altua; 
bestetik, udalerriaren gainontzeko lekuetan ez bezala, baserriek ez zuten euskal probintziak edo Nafarroa ez ziren beste 
eskualdeetako immigraziorik jaso; azkenik, bertan bizi zirenek bigarren eta hirugarren sektoreko beste jarduera batzuetan 
egiten zuten lan nagusiki, eta beraz nekazaritza lanak beren jardueraren zati bat besterik ez ziren eta baserria beren 
bizitokia (Garmendia Larrea, 1982).

68 O. U. A., OH-E51. 1947ko ekainaren 20a baino lehen udalak Nekazaritza Estatistika Zerbitzuari bidali beharreko nekazaritzari 
buruzko estatistika orriak. 
69 O. U. A., OH-E49. 1953ko gari eta arto produkzio eta kontsumoari eta abelburuei buruzko aitorpenen laburpena. 
70  O. U. A., OH-E49. Udal-barruti honen baserrien zerrenda, interesdunen izenen adierazpenarekin, 1954 

Gehienezko  
soldatak

Garaia 
edo lanak

Batez besteko 
soldatak

Gutxieneko 
soldatak

Langile finkoak 8    

Jornalariak (aldi baterako 
langileak) 30 maiatzetik 

abuztura 25 20

Emakumeak 20 iraila 
eta urria 12 8
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III.2.4-Industria

III.2.4.1-1936-1949

Lehen Mundu Gerran industriak hartu zuen garrantzia estrategikoa zela eta, Primo de Riveraren diktaduran 
Industriaren Mobilizaziorako Batzordeak sortu zituzten. Horien eginkizuna industria bereziki erabakigarrien 
(kimika, aeronautika, automobil industria...) egoera aztertzea eta horiei buruzko informazioa ematea zen. Gerra 
zibilean zehar, bi alderdiak baliatu ziren industriaren mobilizazioaz, sektore estrategikoak bakoitzak bere 
armadaren esku jartzean zetzan taktikaz alegia, une bakoitzeko beharrizan zehatzetara egokituz eta gerrak iraun 
bitartean beharrezkoak ziren gauza guztiak ekoizteko helburuarekin (San Román, 2009).

Euskal lurraldean gatazka laburra izan zenez, 1937. urtearen amaierarako industriak alderdi nazionalaren 
eskuetan zeuden eta Errepublika garaiko lan legeria indargabetuta gelditu zen. Testuinguru hartan, Francoren 
armadak Villafranca de Oriako fabrika batzuk mobilizatu zituen, besteak beste, Tomás Lara y Cía., Manufacturas 
Derby edo Talleres Elcoro. Gertuko udalerri batzuetan ere gauza bera gertatu zen: Beasainen adibidez, Bernedo 
y Cía., Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Unión Cerrajera S.A. eta Alcorta y Cía mobilizatu zituzten; 
Lazkaon, Hijos de Aniceto Albizu71. 

1939an 44 industria zeuden udalerrian. Horien artean, 9 altzarienak; 3 zerrategi eta aroztegi mekaniko; 
xaboi fabrika bat; 3 lixiba fabrika; 
inprimategi  eta kartoigintzaren bat; 
txokolate fabrika bat; eskuilen fabrika 
bat; laborategi bat; 2 lantoki mekaniko; 
izotz fabrika bat; likore fabrika bat; 
2 sagardotegi; tresna fabrika bat; 
karrozeria fabrika bat; gurpil eta 
erradio fabrika bat; labanen fabrika 
bat; arbel eta jostailu fabrika bat; 
estanpatze eta ebakitze fabrika bat; 
somier fabrika bat; bola fabrika bat; 
baskulen bat; eta 6 okindegi zeuden72.

Gatazkaren azken fasean 
eta, batez ere, 1940tik aurrera 
hiribilduaren jarduera ekonomikoa 
garatzen hasi zen berriz. Esate 
baterako, 1937an aurkeztutako 
Luis Crehueten proiektua daukagu, 
tindategi amerikar bat jartzeko 
xedearekin San Bartolome auzoan 
etxebizitzadun industria pabilioi bat eraikitzeko proiektua, irudian ikus daitekeen eran. 

1940an Manufacturas Ederra fabrikak bere lantokiak handitzeko baimena eskatu zuen; urte berean, Juan 
Antonio de Munduatek baimena eskatu zuen industria pabilioi bat eraikitzeko, San Bartolome auzoan baita ere. 1941ean, 
auzo berean industria pabilioi bat eraikitzeko nahia azaldu zuen Vicente Pérezek, eta urte hartan bertan “Andrés Arana 
Machain, adinez nagusia, ezkondua, industrialaria eta udalerriko biztanle” zenak adierazi zion “udalerriko ‘Irubueta’ 
lursailean aurreikusita zuen pabilioi baten eraikuntza, bere zuzendaritzapeko ‘INDUSTRIAS REUNIDAS DEL JABÓN’ 
S.L. enpresari, xaboi arruntak eta deribatuak ekoizteko xedea zuenari” eman ziezaiola beharrezko baimena. Proiektuak 
planoak zeuzkan atxikita, eta horietan gizonen eta emakumeen bainugelak bereizita zeudela ikusten da73.

71 Asmoz Fundazioak eta Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak 2017ko abenduaren eta 2018ko urtarrilaren artean 
antolatutako eta Amaia Apraiz, Beatriz Herreras eta Ainara Martinez irakasleek emandako “Euskal Industria Espainiako Gerra Zibilean” 
MOOC ikastarotik lortu dira datuak.
72 O. U. A., OH-E49. Movimiento de Guipúzcoa-ko probintziako bulego nagusiari igorritako datuak (“Caudillo-ak urtero 
Donostiara egiten zuen bisita Bakearen XXX. urteurrenarekin bat zetorrela eta”) (1969). 
73 O. U. A., OH4-280, OH4-282.

Etxebizitzadun industria pabilioiaren proiektua 
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Industrias Reunidas del Jabón proiektuaren xehetasunak, gizonen eta emakumeen bainugelekin (1940)

Proiektu batzuk ez ziren industriaren erabilerara soilik mugatzen, baizik eta bizitzeko leku bat ere 
bazuten, jabearentzat (artisau tradizionalaren etxe lantokiaren egokitzapena) edo langileentzat izan zitekeena 
(produkzioaren pentsamoldea eta enpresa ekonomia esparru pribatura eraman eta denbora aurrezteko bideak 
bilatzen zituen industrialarien ideia tipikoen testuinguruan). Bide horretatik, 1940an Echeverria, Iztueta eta 
Leunda industrialariek udalari adierazi zioten “jabetzaren herena izanik (...) ‘la Carrocería Modelo’ eraikinaren 
alboan aroztegi lantoki batentzako eraikin bat egiteko asmoa, alboan biltegia eta langileen etxebizitzak izango 
zituena”74. 

Esanguratsua da baita ere 1946ko azaroan Vicente Ruizek udalari bidali zion proiektua, “San Bartolome 
auzoan etxebizitzadun industria 
eraikin bat gauzatzeko asmoa” 
adieraziz, komun estalkien fabrika 
bat izatera bideratua, eta horretarako 
beharrezkoa zen baimena eskatzen 
zuela esanez. Bost urte lehenago 
Vicente Ruizek jadanik eskatua 
zuen auzo hartan bertan industria 
pabilioi bat eraikitzeko baimena; 
posible da bere garaian baimena 
lortu izana eta honako hau negozio 
berri batentzat izatea edo ez lortu 
izana eta urte batzuk pasa ondoren 
ideia berarekin atzera ekitea. 
Edozein modutan, auzoko industria 
ehunaren zati baten egiturari 
buruzko informazioa ematen du 
dokumentuak, argi zehazten baitu 
eraikina “Hijos de Crehuet jaunen 
fabrika etxearen eta ‘Acumuladores 
Oxívol’ fabrikaren” artean kokatuko 
zela75. 

74 O. U. A., OH4-279.
75 O. U. A., OH4-286, OH4-295. Elkarrizketetan adierazi dutenez, nola Oxívolen hala estalkien fabrikan emakumezko langileak izan 
zituzten.

Vicente Ruizen etxebizitzadun industria eraikinaren proiektua (1946)
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III.2.4.2-1950-1969 

Berrogeita hamargarren hamarkadan Villafrancan industriak zeukan garrantzia ezin da zalantzan jarri. 
1953. urtean udalerriaren errealitatea nolakoa zen zehaztasunez ezagutu dezakegu, izan ere Estatistikako Institutu 
Nazionalak eskatuta herri gobernuak galdetegi bat osatu baitzuen honako hauek barne hartuz “adierazitako 
lanbideez arduratzen diren industria guztiak, fabrikak, lantokiak, lantegiak, eta abar, beren garrantzi erlatiboa 
edozein dela ere, baita pertsona bakar baten esku daudenak ere (jabea, senidea edo langilea). Eta gogoan izan, 
Industriari buruz ari garela, ez dendei buruz”. Galdetegiaren emaitza honakoa da76: 

Sektorea Nº Enpresen izenak edo jabeen abizenak

Jakiak 12 Aguirre-Eceizabarrena-Esnaola-Garín-Garmendia-Goiburu-Tellería-
Esnaola-Imaz eta Aristimuño-Unanue-Ibáñez-Tellechea

Edariak (sagardoak, likoreak, 
gaseosak...) 7 Arana-Izaguirre-Munduate-Usabiaga-Legorburu-Nazabal-Ugalde

Ehungintza, jantziak 
eta jantzigintza 11 Murcia-Larraza-Balenciaga-Baztán-Echezarra-Irastorza-Otegui-Calvo-

Gaztañaga-Ripa-Usabiaga

Zura eta artelazkia 
(ebanisteria izan ezik) 10 Ceberio-Echeverria - Iztueta-Expósito-Lasa-Yarzábal-Ormazábal-Ruiz-B.

Irastorza-Arana-Oxívol

Altzariak 
(ebanisteria) 10 Aguirrezabala-Lecuona-Armendáriz-Esnaola-Garmencia-Icíar-Irastorza-

San José-Munduate-Oyarbide

Inprimategiak, argitaletxeak 
eta antzekoak 2 Martín-Ros

Larrua eta bere produktuak
 (ondutako larruak) 1 Pérez

Produktu kimikoak 7 Faus-Armendáriz-Garmendia-Echezarreta-
Nazábal-Ugalde-Bilore

Metalurgia 
(makinak izan ezik) 11 Ajuria-Antia-Campoy-Ecenarro-Echeverría-

Gaztañaga-Irastorza-Lanciego-Derby-Eguilegor-Zabaleta

Burdingintza 
(altzairuaren edo 
burdin lingoteen ekoizpena)

1 Goenaga

Makina elektrikoak 1 Construcciones Lazcano

Eraikuntza alorreko enpresak 7 Jáuregui-Lizarazu-Olano-Tejedo-Araneta-Rufino 
Imaz-Zabaleta

Argindar 
ekoizleak 5 Araxes-Echezarreta-Sarasola-Expósito-Udala

Beste produktu batzuk 21

Ez ditu izenak zehazten, baina sailkatu egiten ditu: 
labana fabrika bat; metagailuen (fabrika) bat; 
sukaldeko ekonomiken bat; baskulen bat; 
iltzeak ekoizteko bat; metalezko saretoen bat; 
jostailuen bat; haurren autoen bat; WC estalkien bat; 
kartoizko kaxen 2; kutxazainen lantoki bat; 
saskigileen 2 lantoki; uhalgileen bat; 
burdinaren bat; latorrigileen 5.

Villafranca udalerriko industrien zerrenda (1953)

76 O. U. A., OH-E51. Villafranca udalerriko industrien (lantokiak edo fabrikak, sozietateak edo norbanakoen negozioak) zerrenda 
(Estatistikako Institutu Nazionalaren enkarguz egindako industria estatistikei buruzko galdetegia) (1953ko maiatzaren 13). Honako 
goiburuko hauek hutsik gelditu dira: oinetakoak, papergintza, kautxua eta bere produktuak, petrolioaren deribatuak, eraikuntza 
materialak, makina ez elektrikoak eta garraio materialak
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Aipatutako galdetegiaren ezaugarriak direla eta, desoreka handia egon daiteke industria handienen eta 
txikienen artean, nahiz ezinezkoa den bakoitzak zeuzkan langile kopuru guztia zehaztea edo sektore bakoitzeko 
negozioen batezbesteko neurria ezagutzea.

1957ko galdetegi batean aurkitu dezakegu datu mota horrekiko hurbilketa bat. Galdetegi horren arabera, 
34 pertsona zeuden nekazaritzan eta abeltzaintzan lanean, eta  fabrikei buruzko xehetasunak eta horietan lanean 
ari ziren pertsonen kopuruak zehazten ditu. Kasu jakin batzuetan, langileak gizonezkoak eta emakumezkoak 
direla zehazten da, beste batzuetan soilik “langileak” dio eta gehienetan ez da ezer agertzen. Hala ere, gutxienez 
horietako baten batean emakumezko langileak zeudela pentsa daiteke (adibidez azkenekoan, 85 langileko xaboi 
fabrikan)77. Zerrenda honako hau da: 

“-Ehungintza/felpa fabrika bat   bi sexuetako 10 langile
-Tindategi bat     bi sexuetako 8 langile
-Labana fabrika bat     bi sexuetako 123 langile
-Metagailuen fabrika bat     bi sexuetako 41 langile
-Barauts fabrika bat     bi sexuetako 35 langile
-Komun estalkien bi fabrika    25 eta 5 bi sexuetako langile
-6 lantoki mekaniko:     30 langile
-2 galdara-fabrika:     15 langile eta 10 behargin
-2 motor-fabrika    20 eta 10
-Torlojuen fabrika bat    30
-Haurren autoen fabrika bat   20
-Baskula automatikoen fabrika bat  10
-Sareto metalikoen fabrika bat   2
-Altzarien zortzi fabrika    80
-Egur-zerrategi bat    8
-Kola fabrika bat    3
-Argizarizko kandela fabrika bat   2
-Lixiba eta gaseosen bi fabrika   7 eta 4
-Pattar fabrika bat    3
-Izotz fabrika bat    2
-3 sagardotegi     3, 2 eta 3
-Kutxatila finen bat    14
-Hiru inprimategi    10, 8 eta 4
-Xaboi fabrika bat     85”

1969an 71 industria zeuden, horien artean: 10 lantoki mekaniko, 9 aroztegi mekaniko, 7 altzari fabrika, 
4 kartoi manipulazio fabrika, 4 egur zerrategi, 2 galdara fabrika, 2 sagardotegi, 2 eskularru fabrika, 2 komun 
estalki fabrika, 2 haurrentzako auto fabrika, pattar fabrika bat, kamera birkautxuztatze fabrika bat, xaboi eta lurrin 
fabrika bat, kola fabrika bat, marmolgintza fabrika bat, labana eta sukaldeko tresneria fabrika bat, metagailuen 
fabrika bat, baskulen fabrika bat, somier fabrika bat, metalezko estalduren fabrika bat, motor fabrika bat, makina 
erreminta fabrika bat eta erreminta kirtenen fabrika bat78.

Industriaren bilakaerari erreparatzen badiogu, deigarria suertatzen da sektore batzuetako enpresa 
kopuruaren hazkundeak ez zuela proportzio berean langile kopuruaren hazkundea ekarri beti. Adibidez, 1935 
eta 1957 artean, metalgintzaren sektoreko enpresen kopurua bikoiztu egin zen, eta aldiz horietan lan egiten 
zuten langileen kopurua sei bider hazi zen. Eraikuntzaren eta zementuaren sektorean ere hazkunde garrantzitsua 
ageri da. Sektore kimikoaren datuak deigarriak dira, izan ere fabrika kopurua mantendu egin zen baina langile 
kantitatea hogei urtetan hamar bider hazi zen. Aitzitik, elikagaien eta edarien sektorean negozio kopurua jaitsi 
egin zen baina langileek gora egin zuten apur bat. Dena den, egoera deigarriena ehungintzarena izan zen, enpresa 
kopuru bera mantenduz langile kopurua erdiaren azpitik jaitsi baitzen. Errealitate hark gehien bat emakumezko 
langileei eragin zien, tradizionalki alor hori emakumeentzat diru sarrera iturri izan zen eta. Datuak ofizialak 
direnez, etxeetan egiten ziren jarduerak ez zirela kontuan hartuko pentsa daiteke, eta beraz emakumeek lan arloari 

77 O. U. A., OH-E49. 1957ko abenduan Hezkuntza Nazionalaren Ministerioko idazkari tekniko nagusiari bidalitako galdetegia. 
78 O. U. A., OH-E49. Movimiento de Guipúzcoa-ko probintziako bulego nagusiari igorritako datuak (“Caudillo-ak urtero Donostiara 
egiten zuen bisita Bakearen XXX. urteurrenarekin bat zetorrela eta”) (1969). 
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egiten zioten ekarpena ez dago ikusgai (E kop.= enpresa kopurua; L kop. = lanpostu kopurua)79.

Enpresa kopuruaren eta bakoitzaren lanpostu kopuruaren bilakaera, sektoreen arabera (1935-1957) 

Lanpostuen izenek ere emakumeek fabriketan egiten zituzten lan motak zer nolakoak ziren ulertzen 
lagun dezakete: 1958an udalerrian erregistratutako industriei buruzko galdetegi batean 650 langile aipatzen 
dira, bakoitza bere prestakuntzarekin (lehen, bigarren eta hirugarren mailako ofizialak) eta karguarekin: urte 
hartan bertako industrian 202 peoi espezializatu; 55 aprendiz; 52 peoi; 50 leuntzaile; 40 ebanista; 35 soldatzaile; 
35 bulegari; 34 metal doitzaile; 20 elektrikari; 19 arotz; 18 margolari; 15 burdin langile; 15 bobinatzaile; 11 
tornulari; 10 tapizatzaile; 8 tipografo; 6 kimikari laguntzaile; 4 lisatzaile; 2 kimikari; eta 2 tindatzaile. Izen batzuek 
barnean gizonezkoak zein emakumezkoak hartu arren (batez ere bulegari, peoi edota aprendizen kasuan), soilik 
“lisatzaile” lanbidea agertzen da genero femeninoan, eta ondorioz, beste behin, egoera honetan ere emakumeek 
lan merkatuan izan zuten papera ikusezina da80.

Emakumeen izenean zeuden fabrikak ere oso urriak ziren, baina baten bat aurkitu daiteke. Adibidez, 
1961ean Gremio Fiscal Sindical elkarteak eskatutako dokumentuak “Udal Entzutetsu honi dagokion probintziako 
aberastasunen erabakimenaren ehuneko hamarreko partaidetza eskuduntza gauzatu ahal izateko” bere fabrika eta 
jabeak eta horien helbide eta jarduera motak zehazten ditu. Guztira 58 industrialari azaltzen dira, baina soilik bi 
daude emakumeen izenean: Faustina Suquia Tolosa (Santa María 51, izotz fabrika) eta Carmen Ros Gabarain 
(Ampuero, kartoigintza fabrika) 81.

Herriko industriaren egoera deskribatzen duen beste informazio iturri mota bat, aurrez aipatutako 
zerrenda edo lerroez gain, enpresa ezberdinek urte haietan udalari bidaltzen zizkioten baimen eskaerak dira, batez 
ere beren instalazioak handitzeko edo lekualdatzeko. Aurreko garai batzuetako planoekin gertatzen zen ez bezala, 
kasu honetan planoek ez dute industria horietako emakumezko langileei buruzko ageriko aipamenik egiten, baina 
badakigu, zenbait lekukotza eta argazkiri esker, Cuchillerías Goenaga, Cartonajes Nadal, Carrocerías Modelo edo 
Bilore bezalako enpresek garrantzi handia izan zutela emakumezko langileen enpleguan. Oxívol metagailuen 
enpresaren kasuan, 1956an pabilioi berri bat gehitzeko beharrezko baimena lortu zuen82; nahiz proiektuan ez 
dagoen emakumeen presentzia adierazten duen daturik, lekukotzen arabera emakumezko langileak zeuden haren 
bulegoetan. Hala ere, enpresa harren eta emakumearen irudiaren arteko lotura nabarmenena, 1950eko Santa Ana 
Aldizkarian orri oso bat betez argitaratu zuten iragarkian erabilitako eredua izan zen.

79 O. U. A., OH-E49. Biztanleriaren, etxebizitzaren eta industriaren bilakaerari buruzko datuak (1957). 
80 O. U. A., OH-E49. Goyerriko eskualdeko ikastetxe beharrak ezagutzeko galdetegia (1958ko urtarrilaren 11). Villafrancako udalari 
dagozkion datuak. 
81 O. U. A., OH-E49. Lantegiak udalerri honetan kokatuta dituzten industrialarien zerrenda (1961eko otsailaren 10a). 
82 O. U. A., OH5-336, L.24.

Metalurgia Eraikuntza 
eta zementua

Produktu 
kimikoak

Elikagaiak 
eta edariak Oihalak

Urtea E kop. L kop. E kop. L kop. E kop. L kop. E  kop.. L kop. E kop. L kop.

1935 6 50 7 15 5 10 5 10 1 25
1940 8 15 2 14 5 20 5 20 Datu gabe Datu gabe
1946 12 180 6 30 5 75 5 75 1 10

1950 12 240 6 55 5 84 5 84 1 10

1955 13 280 10 90 5 100 5 100 1 20
1957 13 306 10 120 5 105 5 105 1 10
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1956. urtean baita ere, Bilore enpresak baimena eskatu zuen fabrika handitzeko proiektu bat gauzatzeko, 
baina Gobernadore Zibilak kontrako txosten bat igorri zuen “indarreko planeko etxadi eraikigarri baten alboko 
berdegune ez eraikigarria den eremu batean egin nahi delako”83. 

Erantzun horrek, estetika alderdiaz gain, industria pabiloiei ematen zitzaien garrantzia eta herritarren 
bizitzan izan zezaketen eragina erakusten du. Adibidez, 1957ko apirilean Lorenzo Apellániz industrialariak 
Calvo Sotelo kalean pabilioi bat eraikitzeko lizentzia eskatu zuen. Hilabete bat geroago, udalak baimena eman 
zion, bere poligonoaren kokalekua Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean sartzen zela iritzita. Era berean, ez 
zen aurkaritzarik izan “haren zati bat urbanizatzeko proiektuaren gainean, bizileku izaerako Lorategi Hiria den 
arren industria onartzen baitu, eta inguruan antzeko industria batzuk baitaude”. Gainera, zera pentsatzen zuten 
“Apellániz jaunaren proiektuko eraikinak, Llanos arkitektoaren lana denak, aurreikusitako lerroak mantentzen 
ditu, bere altuera oso baxua da, eraikin mota hori estetikoki bikaina da eremu horrentzat, ez da besteengandik 
nabarmentzen eta ez du hondatzen plano partzialean ematen zaion izaera”84.

Aurrez aipatu dugun bezala, ez zen ohikoa industrien buruan emakumeak ikustea. Aitzitik, 1958an 
Josefa Maria Lizarazuk eta Manuel Iztuetak udalari baimena eskatu zioten “gure jabetza den eraikin baten 
berreraikuntza gauzatzeko, Echeverria e Iztueta industria, “Carrocería Modelo” fabrikaren alboan kokatua eta 
aroztegia mekanikorako bideratua, hileko 7ko egunsentian gertatutako sutean kaltetua eta bertan zeuden industria 
instalazioen galera jasan duena”85.

Arrazoi ezberdinak egon zitezkeen instalazioak handitzeko, langileen hazkundea, makina berriak 
jarri izana, produkzio teknikak, eta abar. Adibidez, 1960ko irailean “Aristrain eta Lasa S. A. enpresek baskula 
elektronikoa eraikitzen hasteko nahiarekin, zeinaren lehen eredua lantoki honetan ekoiztu den orain dela gutxi, 
eta horren ondorioz eta langile kopuruaren igoeragatik, aipatutako lantokia handitzeko aukera (...)” azaldu zuen 
Jesús Lasak eta baimena eskatu zuen “eraikinaren alboko 60 m2ko lursailean obra txiki bat egiteko (...)”86. 

83 O. U. A., OH5-232, L.24.
84 O. U. A., OH5-244, L.24. 
85 O. U. A., OH5-335, L. 25.
86 O. U. A., OH6-385, L. 27.

Pabilioi bat gehitzeko planoa (1956) Santa Ana Aldizkariko iragarkia (1950)
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Batzuetan, gerta zitekeen beharrizan berriek hutsune legalarekin topatzea, Bilore enpresari gertatu 
zitzaion bezala. Bilorek 1960an udalari 22 zenbakiko poligonoan industria pabilioi bat eraikitzeko baimena eskatu 
zion. Eskaeraren testuingurua honako hau zen: “Proiektuaren aurrekariak: Bilore xaboi fabrikak, hiribilduaren 
alderdi zaharrean sortua denak, azken urteetako handitze prozesuan zehar etengabeko zailtasunak jasaten ari da 
hiribilduaren Hiri Antolamenduko Plan osatugabearen ondorioz, bere azken instalazioen kokagunea industria 
eremua izan arren. Egoera honen aurrean, industriagunea bere osotasunean, gaur egun dituen mugarik gabe bere 
handitze prozesuaren garapen arrunta ahalbideratuko duen  leku berri batera lekualdatua izan behar da”87.

Proiektu batzuek lan baldintzei buruzko informazioa ere ematen dute: 1963an Apéllaniz enpresak 
(mikrozementuzko hoditeriak eta estalkiak eusteko torlojuak eta metalezko osagarriak ekoizpen zituenak) 
baimena eskatu zuen poligonoa altxatzeko eta horrela “atseden orduetan zarata desatseginak saihesteko (...) 
izan ere, espazio handiagoa izatean, behar duten sekzioak handitu egin ahalko dira eta horri esker fabrikazio 
programak lanordu arruntetan garatzeko aukera izango da”. Ekimen horrek aurkaritza sortu zuen inguruko 
industriengan: poligonoari zegokion lursail bat bereganatzen saiatzen ari zela leporatu zion norbaitek, baina batez 
ere instalazioak handitzean industria horrek sortzen zituen zaratak ere handitu egingo ziren beldur ziren. Hala, 
Apéllaniz jaunaren fabrikaz kexatu ziren “bizilagunentzat oso gogaikarria da, lantokiko makina batzuk sortzen 
duten zarata izugarria baita, eta gainera larriagoa da askotan ezgaraiko orduetan lan egiten baitute (...). Bere 
manipulazioren baterako enpresa horretan zianuro bainua edo bainuak erabiltzen dira, eta horrek gas eta ke 
jarioak sortzen ditu, jasan behar ditugunontzat guztiz gogaikarriak direnak eta osasunarentzat ere kaltegarriak 
izan litezkeenak”88. Azkenean, udalak baimena ematen amaitu zuen.

Arestian aipatu den bezala, dokumentu horiek ez dute zuzenean beren langileen artean emakumeak 
zeudenik esaten, neurri batean edukiak laneko gaietara baino gehiago hirigintza alorrera bideratuta daudelako. 
Hala ere, lekukotza batzuek Bilore eta Apellánizen behintzat emakumezko langileak zeudela diote eta aurkeztu 
dugun dokumentazioaren parekoa erabiliz beren lantokien eremu, kokapen, zarata, osasungarritasun eta abarri 
buruzko informazioa atera dezakegu.

Bestalde, bitxia da argitaratutako proiektu batzuk emakumearen ideia erabat estereotipatua erabiltzera 
irits zitezkeela aurkeztu beharreko ideiaren bat azaltzeko. Hori gertatzen da CAFek 1967an aurkeztu zuen laneko 
ekonomatuaren proiektuaren kasuan “Malkasko eremuan kokatutako ekonomatuari baimena eman diezaioten”, 
557.095 pezetako aurrekontuarekin. Eraikuntza lanak behar zituen beste edozein proiekturen kasuan bezala, 
irudikatutako eraikinaren planoak atxiki zituzten.

87 O. U. A., OH6-379, L. 27.
88 O. U. A., OT-65, L 1-3.

CAFen laneko ekonomatuaren proiektuaren planoak (1967) 
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Deigarriena zera da, lehenengo aldiz 
emakumezko baten irudia agertzen dela, baina 
ezaugarri oso zehatz batzuekin; emakume gazte 
bat da, minigona bat darama soinean eta ez da 
balizko ekonomatuko sekzioren bateko langile 
gisa ageri, horren ordez, erosketak egiten ari da, 
hau da, zaintzaile paperean89. 

III.2.4.3-1970-1980

Siadecoren bigarren liburukiak islatzen duenez, Goierriko lehen industrializazio fasea mende hasierako 
CAFen sorrerarekin eta bere inguruan sortutako tamaina ezberdinetako enpresa osagarriekin lotu zen. Hori hala 
izan arren, hirurogeita hamargarren hamarkadan geldialdi bat gertatu zen, kooperatibisten mugimenduagatik izan 
ez balitz Arrasaten gertatuko zatekeen bezala. Hala, garai hartan eskualdeko industria sektore garrantzitsuenak 
industria kimikoa, papergintza eta, batez ere, metalaren industria ziren, baina ordurako industria egitura ez zen 
lehenagoko garaietan bezain dinamikoa: lanpostu kopuru gehienak jadanik sortuta zeuden 1950. urtea baino 
lehen; ehun langiletik gora zituzten enpresen gehiengo zabala 1960. urtea baino lehenagokoa zen eta data horren 
ondoren industria kopuru gogoangarria sortu bazen ere, enpresa txikiak edo ertainak ziren, hau da, enplegu 
gutxi sortu zen eta gainera lanpostu berri gehienak peoienak ziren. Azkenik, dinamismo gutxiko enpresak 
ziren, batez ere familia izaerakoak eta kapitalizazio baxukoak. Hala eta guztiz ere, txostenaren arabera, baziren 
balizko berreskurapenaren zantzuak ematen zituzten faktore positibo batzuk, esaterako: N-1eko garraiobideen 
hobekuntza; “langileen gaitasuna (...) nola gizonena hala emakumeena”; eskualdeko Gurasoen Elkartearen eta 
Goierriko Lanbide Eskolaren artean sortutako industria sustapenerako taldea; eskualdeko biztanleria egituraren 
gaztetasun erlatiboa; edota prestakuntza maila altuagoa aipatutako Eskolari esker (artean prestakuntzarik gabeko 
langileak gehiengoa izan arren).

Burdingintzaren nagusitasuna garbia zen: enpresen batezbesteko tamaina 35 pertsonako izanik, 50 
langile baino gehiago zituzten enpresen % 90 burdingintzaren sektorekoak ziren. Sektore horren barruan, baziren 
askoz tamaina handiagoa zutenak, CAF edo Aristrain bezalakoak, eta gainera beste enpresa batzuentzako lana 
sortzen zutenak90. Aldiz, datuak sexuaren arabera banatu gabe egotearen arazoa daukagu beste behin, eta beraz 
informazio iturri ofizialek ez dute azaltzen ea enpresa horiek emakumeentzako lan aukerak ematen zituzten edo 
ez; eta emango balituzte ere, ezingo genuke jakin zein neurritan.

Ordiziako kasu zehatzean, Garmendia Larrearen arabera hirurogeita hamargarren hamarkadan udalerriak 
lanpostu gutxi eskaintzen zituen industria sektorean. Era berean, industrian lan egiten zuen herriko biztanleria 
aktiboaren zati handi batek beste udalerri batean kokatuta zeukan bere lantokia, batez ere Beasainen (CAF), 
Olaberrian (Aristrain S. A) eta Lazkaon (hainbat galdategi eta burdinola) (Garmendia Larrea, 1982).

Siadecoren datuek erakusten dutenez, honako hauek ziren Villafrancan 1970ean zeuden enpresetako 
batzuk eta horietan lan egiten zuten pertsona kopuruak (sexua zehaztu gabe): Lorenzo Apellániz, 102; Internacional 
de Acumuladores SA, 87; Gaztañaga, Martin SA, 60; Pintados Guerracal, 44; Construcciones Armendariz, 40; 
Aristrain y Lasa, 30; Construcciones Metálicas Margalvil, 27; José Yarzabal, 26; Vicente Ruiz, 23; Cartonajes 
Nadal, 17… eta 11-15 langile bitartean zituzten beste hamabi enpresa zeuden91. Data berean, Garmendia Larreak 86 
enpresa eta 1.052 langile zenbatu zituen, eta “industria ustiategietako minifundismoa” deitu zion hura azpimarratu 
zuen: 82 enpresek 50 langile baino gutxiago zituzten, 3 enpresek 50etik gora zituzten eta enpresa bakar batek 250 
langile baino gehiago zeuzkan. Guztira, enpresa bakoitzaren batezbestekoa 12 pertsonakoa zen. Sei urte geroago, 

89 O. U. A., OT23-582, L. 51.
90 Siadeco, 2. Liburukia: Industria sektorearen txostena, 2-74 or.
91 Siadeco, 2. Liburukia: Industria sektorearen txostena. Eranskinak: industria enpleguak udalerriaren arabera, 1970-12-31. 

CAFeko laneko ekonomatuaren 
proiektuko planoen xehetasunak 
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1976an, egile berak beherakada bat ohartarazi zuen bai enpresa kopuruan (hamarkadaren hasierako 86tik 80ra 
jaitsi zen) eta baita lanpostu kopuruan ere (1.052tik 960ra). Fabrika edo negozio horien tamainak txikia izaten 
jarraitzen zuen: 48 lantokitan 6 pertsona baino gutxiago zituzten lanean; 29 lantokitan 6-50 zeuzkaten eta soilik 3 
lantokitan zeuden 51 langile baino gehiago. Industria gehienak metalaren eraldaketa eta eraikuntza arlokoak izan 
arren, nahiko sektore dibertsifikatua zen. Enplegua sortzeko garaian izan zuten garrantziaren arabera sailkatuko 
bagenitu, honako hau izango litzateke emaitza: metalezko produktuak eta fabrikatuak, 337 lanpostu; eraikuntza, 
216; zura eta altzariak, 64; elikagaiak, edariak eta tabakoa, 47; larrua, oinetakoak, jantziak eta jantzigintza, 25; 
papera eta arte grafikoak, 21; ehungintza, 10; industria kimikoa, 9 (Garmendia Larrea, 1982).

III.2.4.3.1-Copreci-tik Orkli-ra

Hirurogeita hamargarren hamarkadan Ordiziako industriaren egoera zein zen ulertzeko, ezinbestekoa da 
Copreciren (gaur egungo Orkli) II. Dibisioaren iritsiera mugarri gisa ezartzea, orokorrean bertako ekonomian eta 
zehazki emakumeen lanean izan zuen eraginagatik. Enpresa horren sorrera ezinezkoa zatekeen Siadecok aldez 
aurretik ikerketarik burutu izan ez balu (lehenago aipatu duguna). Hezkuntza aukeren eta lan eskaintzen alorrean 
sexuen artean desoreka zegoela azaleratu zuen ikerketa hark, eta aurrez esan den bezala, emakumeentzako lan 
eskaintza oso eskasa zela ere adierazi zuen. 

Eskualdeko errealitate sozial eta ekonomiko hartaz kezkatuta, bertako sustatzaile talde batek (Juan 
Aramendi, Miguel María Calvillo, José Bernardo Garmendia, Diego Gurrutxaga, José Antonio Imaz, Luis Mari 
Irizar, Rafael Jiménez, Juan Mari Garmendia, Iñaki Larrañaga) enpresa bat sortzeko proiektua garatu zuen, gero 
langileen eskuetan utziko zutena. José Manuel Egañarekin harremanetan jarri ziren, Arrasateko Goi Eskola 
Politeknikoan ikasi zuenez kooperatibismoaren mugimendua ezagutzen zuen hark eta proiektuaren sustatzaile 
izateko liberatua izan zen: Laboral Kutxaren 600.000 pezetako kreditu batekin (berme pertsonalarekin), bi 
urtetan, Egañak zegokion ikerketa egin eta hasierako enpresa gune bat abian jartzea espero zuten.

Proiektuak aurrera egin zezan, teknologikoki onargarria zen produktu bat aurkitu behar zuten, emakume 
langile kopuru handi bati lana emango ziona eta etorkizunean garatzen jarraitzeko aukera izango zuena. Ondorioz, 
Egaña ikertzen hasi zen ea zein produktu kontsumitzen ziren bertan baina kanpoan ekoizten ziren, eta enpresa 
ezberdinetako arduradun batzuekin elkarrizketa prozesu bat hasi zuen, tartean kooperatiba batzuekin.  Horrela, 
Pedro Mendietarekin harremanetan jarri zen, Copreciko gerentea eta Ularco talde kooperatiboko kidea; hark 
ordurako emanak zituen politika multilokazionalaren bideko lehen pausoak92. Proiektuaren sendotasunak eta 
uneko abaguneak bere garapena bultzatu zuten: denbora gutxian, kooperatibaren gizarte eta kudeaketa organoei 
ideia aurkeztu eta proiektuaren aldeko apustua egitea erabaki zen. Orduan Copreci trakzio indar gisa jokatzen 
hasi zen: beraiek kapitala, teknologia eta produktua jarriko zuten, giza lantaldea Goierriko jendearekin osatzeko 
konpromisoa hartuta. Era horretan, langileak hautatu zituzten eta trebakuntza eman zitzaien (lan inguruneari 
buruzkoa, aste barruan zehar; gizarte eta enpresa arlokoa asteburuetan) eta industria fabrika berri bat eraikitzeko 
lursailaren bila hasi ziren, azkenean Ordiziako udalerrian kokatu zena. Hala, 72ko udazkenaren eta 73ko 
udaberriaren artean, Siadecok antzemandako input haiek Copreciren iritsieran gauzatu ziren, ondoren Orkli 
(Ordizia Klima) bihurtuko zena Coprecik egindakoari esker (ZENBAITEN ARTEAN, 1998: 4). 

Fabrika berriaren eratze prozesuko alderdi batzuk dokumentazioan islatuta gelditu dira. Hala, 1973ko 
irailean udalari zera adierazi zitzaion “Aretxabaletan helbideratua dagoen “Copreci, S. Coop. Industria Sozietate 
Kooperatiboak”, etxetresna elektrikoentzat prezisioko osagaiak ekoizten dituenak, Villafranca de Ordizian 
fabrika berri bat sortzea erabaki du”. Horren ondorioz, industria pabilioiaren proiektua aurkeztu zen “gaur egun 
Aretxabaletako fabrikan ekoizten diren prezisioko osagaien zati handi bat bertan egiteko”. Bulegoen eraikinak 
6x28 metroko solairu bat izango zuen, baina “langile beharrak zehazteke daudenez, ez dira solairuaren banaketaren 
planoak prestatu”. Eraikuntza lan guztien aurrekontua 2.211.000 pezeta ingurukoa zen93.

Ordiziako fabrika 1974ko abuztuan hasi zen martxan Copreciren II. Dibisio gisa. Urte hartan bertan 
udalera aurkeztutako “jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen proiektu” hartan industria horren 
ezaugarri tekniko eta sozialei buruzko informazio garrantzitsua aurkitu dezakegu, adibidez “Industrias COPRECI, 

92 Miguel Calvillok, Ignacio Estensorok eta José Manuel Egañak berak esandakoaren arabera, topaketa hura bi aldeentzako aukera izan 
zen, une hartan balbula eta teknologia enpresa bat irekitzeko asmoa baitzuten.
93 O. U. A., OT-702, L.71. COPRECI: “Copreci Coop” industria pabilioiaren proiektua, 12 poligonoa.
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S. Coop. Sozietatearen II. Dibisioaren helburua, gizarte ordenan daukan garrantziaz gain, etxetresna elektrikoen 
esparrurako eta sortzen dituzten produktu horiek erabili daitezken beste esparru batzuetarako neurketa, segurtasun 
eta kontrolerako azpiosagaiak ekoiztea da. Industria zuritzat jotzen den jarduera mota da, kutsadura gutxikoa, 
produktuaren sorreran eta ekoizpenaren zati batean eduki tekniko handia duena eta bere muntaketa prozesuan 
emakumezko langileen ekarpen handia behar duena”. Jarraian, instalazioak deskribatzen ditu, eta lehengaiak 
eta produktu erdilanduak ez direla arriskutsuak edo ez dutela hondakin kutsakorrik sortzen, edo kontrako kasuan 
homologatutako prozesu batzuk errespetatuz tratatzen dituztela dio. Erregulazio eta kontrol elementu sentikorrak 
eta gas segurtasunerako termopare eta talde elektromagnetikoak ekoizten zituzten. Horretarako hari eta kobrezko 
hodiak, letoi produktu erdilanduak, aluminiozko erdilanduak, altzairu herdoilgaitza, zilar aleazioak, eztainu 
aleazioak, goma eta kautxuzko juntak eta isolamendu materialak (horiek guztiak kutsadura gutxikotzat jotzen 
ziren) erabiltzen zituzten, eta ekoizpenerako produktu osagarriak ere bai: olio eta koipe mineralak, hidrogenoa, 
oxigenoa, argona, trikloroetilenoa, freona, detergente biodegradagarriak eta desugerketa azidoa94.

1982ko otsailetik aurrera, Copreciren II. Dibisioa izandakoak bere ibilbidea hasi zuen enpresa burujabe 
moduan Orkli izenarekin. Beren berezko produktu gisa gelditu ziren, ekoizten zituzten produktu sortaren barruan, 
talde magnetikoak, termopareak eta erradiadoreentzako balbulak (VVAA, 1998: 5). Iker Estensoro Orkliko 
gerenteak emandako irudietan fabrikaren bilakaeraren eta bertako langileen aztarna batzuk ikus daitezke.

94 O. U. A., OT-54, L.6. COPRECI: Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen proiektua.

Copreciko Bigarren 
Dibisioaren (gerora Orkli) 
lursaila, kanpoaldea, 
instalazioak eta langileak.



52

IV. Victor Mendizabal Beka                                                          Emakumeak eta lana Ordizian  (1880-1980): genero-ikuspegi bat  

III.2.5-Dendak eta zerbitzuak

III.2.5.1-1936-1949

Merkataritzaren sektoreak beti izan du oinarrizko funtzioa hiribilduaren bizitza ekonomikoan, 
gerraosteko garai gogorrenetan ere bai. Adibidez, 1943ko merkataritza estatistikan denda hauek guztiak agertzen 
dira: 35 janari denda, 8 okindegi, 2 gozotegi, 7 harategi, 9 fruta eta barazki denda, 2 patata denda, 11 oihal denda, 
6 zapata denda, egindako arroparen denda bat eta “besteak” goiburua duten beste hiru, tartean mertzeria bat95. 

1944ko informazio geografiko-ekonomikoak une hartan sektore garrantzitsuenak zein ziren zehazten du, 
nola ekoizpen aldetik hala langileen aldetik. Informazio horren arabera, garai hartako bere 4.416 biztanleetako zati 
handi batek “industrian eta merkataritzan egiten du lan, udalerri honetan indar handia baitu, eta (...) asteazkenero 
azoka bat edo asteko merkatu bat egiten dute (...). Banakako enpresen industria oso ugaria eta anitza da, bai 
metalgintzan eta baita zurgintzan edo manufakturan, 500 behargin baino gehiagori lana ematen dion industria 
da eta beste horrenbestek edo gehiagok egiten dute lan Beasaingo Compañía Auxiliar de Ferrocarriles fabrika 
handian, zeinaren zati bat Villafranca udalerrian kokatuta dagoen (…)”96.

III.2.5.2-1950-1969

Dagoeneko aipatu dugu emakume langileak ez direla behar adina ageri iturri eta estatistika ofizialetan. 
Hori dela eta, biziki interesgarria da 1950ko Santa Ana aldizkariko iragarkiak begiratzea, zerbitzuen sektorean 
emakumeek pisu handia zutela islatzen baitute: 43 iragarki orrietatik 25etan denda edo bestelako negozio 
batzuen iragarkiak aurki ditzakegu, eta horien izenarengatik edo lekukotzengatik, emakumeen esku zeudela ikus 
dezakegu, ofizialki emakumeak titular gisa egon ez arren. Gainera, kontuan izan beharko genuke emakume asko 
dendari, zerbitzari edo sukaldari lanetan aritzen zirela saltoki askotan, nahiz haien izenek ez duten informazio 
hori erakusten. Eta zer esanik ez, aldizkariko iragarkietan ere agertzen diren zenbait industria garrantzitsutan 
(Bilore, Nadal, Goenaga…) emakumezko langileek izan zuten garrantziaz. 

Iragarkiak aztertuz gero, jantzi eta oinetakoen dendetan (jantzigintza, oihalen salmenta, brodatze eta 
konponketa lanak, eta abar barne hartuta) emakumeen nagusitasuna garbia zela antzeman daiteke eta jarraian 
baita jaki dendetan, edergintzan eta tabernetan ere. Neurri apalagoan, fabriketan eta lanbide liberaletan ere 
bazeuden emakumeak. Batzuetan, negozioen titularrak “...en alarguna” edo “...en alaba(k)” izenean agertzen 
dira, baina kasu horiek ez dira zaintzaren eta edergintzaren esparruko negozio bakar batean ere gertatzen, baizik 
eta beste negozio mota batzuetan dira ohikoak, batik bat fabriketan eta tabernetan. Litekeena da, hain zuzen 
ere horiek sektore ekonomiko maskulinizatuenak izanik, familiako gizon baten aipamena erabiltzea negozioari 
jarraipena emango zion emakumearen presentziaren zilegitasuna indartzeko. Bestalde, “Hermanas...” izenak 
negozio batzuen familia eta emakume izaera adierazten du, ehungintzaren esparruko hainbat dendetan gertatzen 
den bezala. 

1950ko Santa Ana aldizkariko iragarkien arabera, honako hauek dira emakumeen eskuetan zeuden 
negozioak. 

-Jantziak, oinetakoak, jantzigintza, oihalak, jantzigintza akademiak, eta abar: Alicia Arnaiz (bainikak, 
brodatuak, emaztegaientzako ekipo osoak), Anita Ochoa (jantzigintza akademia), Ayerbe Hermanas (jantzigintza 
eta oihalak), Candelas Barcenilla, viuda de Olangua (goi mailako jantzigintza irakaslea eta jostun agiriduna), Casa 
Kapain-Guadalupe Lasa (oinetakoak eta mertzeria), Conchita Aguirre eta Pilar Sarasola (jantzigintza), Felisa 
Garmendia (kortse denda), Felisa Suquia (oihalak eta jantzigintza), Florencia Erausquin (mertzeria), Guadalupe 
Elustondo (oihalak), Hermanas Echeverria (oihalen salmenta eta jantzigintza), Hermanas Insausti (puntu 
mota guztietako jantziak), Hermanas Mendiguren (alkandora eta media denda), Isabel Arza (emakumezkoen 
eta gizonezkoen oinetakoak), Juana Imaz (mertzeria), Julia Rodriguez (brodatzailea), Justina Serrano (medien 
konponketak), Mari Tere (brodatzailea), María Albisu (jantzigintza), María Caminaur (oihalak eta jantzigintza), 
María Victoria Gallego (jantzigintza akademia), María Martinez (zapata denda), Marichu Echeverria (jantzigintza 
orokorrean), Teodora Bastarrica (oihalak), Teresa Garín (jantzigintza), Viuda de Francisco de la Cuesta (oihalak), 

95 O. U. A., OH-E51. Merkataritza Estatistika, 1943.
96 O. U. A., OH-E51. Villafranca de Oriako informazio geografiko-ekonomikoa (1944ko otsailaren 28a). 
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Viuda de José Otegui (oihalak eta lehergailuak).

-Elikagaiak: Aranzazu Zubeldia (jakiak orokorrean), Isabel Echeverría (fruta denda), Josefa Aramburu 
(fruta denda), Josefa Regil (fruta denda), María Jauregui (janari denda), María Usabiaga (janari denda), Rosario 
Elvira (janari denda eta fruta denda), Sucesor de la Viuda de Bidegain (janari denda eta ontziteria), Viuda de 
Domingo Mugica (tabako denda eta jakiak), Viuda de Esnaola (okindegia), Viuda de Insausti (janari denda eta 
mertzeria), Viuda de Romero (jakiak eta mertzeria), Viuda de José Garín (okindegia), Viuda de José Luis Munduate 
(sagardo ekoizpena eta esportazioa), Viuda de Leguiñena (janari denda), Viuda de Redondo (kontserbak eta eta 
fruitu lehorrak), Viuda de Unsain (arrautza eta hegaztien salerosketa).

-Estetika eta zaintzak: Catalina Olano (emakumezkoen ileapaindegia), Eva (emakumezkoen 
ileapaindegia), INA (emakumezkoen ileapaindegia, lurrinak), Margarita Galarza (emakumezkoen ileapaindegia), 
María Imaz (emakumezkoen ileapaindegia), Obdulia Galarreta (ile kentze elektrikoa), Sotera Arregui (lurrindegia).

-Askotarikoak: Josefa Irastorza (ikatz eta egur biltegia), María Berroeta (pattar eta likore fabrika), Viuda 
de Antonio Sánchez (tranbia eta trenentzako kuxinak eta abar), Viuda e hijos de José Lecuona (altzari fabrika). 

-Tabernak eta kantinak: Murua, Urdaneta (María Aguirrebengoa), Beko Etxe (Hijas de Zacarías Antía), 
Cantina (Beatriz Ramírez), La Amistad (Josefa Garmendia), Viuda de Sarasola (taberna, kafea eta likoreak).

-Lanbide liberalak: L. Zaldua (erizaina eta emagina), María R. Aguirre (dentista).

Merkataritza gune gisa hiribilduak zeukan 
garrantziaren eta tradizioaren esparruan, aztergai dugun 
garaiko udaleko dokumentazioari esker, badakigu 1959an 
19 negozio zeudela “handizkako merkataritzan”, 125 
“txikizkako merkataritzan” eta 6 “besteak” atalean. 
Emakumeen presentziari buruz ezer ez dion arren, 
merkataritzaren sektoreko proportzio garrantzitsua eta 
agerikoa zirela iradokitzen du informazioak, batez ere 
txikizkako merkataritzan. Mota horretako saltokien 
kopurua, gainera, hazi egin zen azken urteetan97: 

97 O. U. A., OH-E49. Merkataritzari buruzko datuak, 1959. 

Santa Ana Aldizkariko iragarkiak (1950)

Txikizkako merkataritzako saltoki kopuruaren 
bilakaera (1955-1959) 

   1955 1959
Okindegiak 8 8
Arrandegiak 4 5
Harategiak 10 10
Oihalak  18 20
Burdindegiak 3 4
Mertzeriak 5 5
Oinetakoak 6 7
Drogeriak 3 7
Altzari dendak 5 6
Ontziteria 3 3
Ardoak  1 1
Fruta dendak 3 3
Janari dendak 26 28
Besteak  16 18
GUZTIRA 111 125
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10. taula: txikizkako merkataritzako saltoki kopuruaren bilakaera (1955-1959) 

Urte bat geroago, 1960an, jakien 36 denda, 8 okindegi, 2 gozotegi, 11 harategi, 6 arrandegi eta 22 
fruta eta barazki denda aipatzen ziren98. Logikaz baliatuz, esan daiteke merkataritzaren bilakaera demografiaren 
hazkundearen eta industriaren gorakadaren paraleloan gertatu zela: 1939an 95 saltoki izatetik, hogeita hamar urte 
geroago 254 saltoki izatera pasa zen herria99. 

Mota horretako negozioetan emakumeek zuten presentziari edo titulartasunari buruzko dokumentazio 
ofiziala orokorrean eskasa bada ere, ogia saltzeko legezko baimena zuten saltokien 1969ko zerrenda batean 
informazio baliotsua aurkitu dugu. Zazpi okindegitik bost gizonen izenean zeuden. Beste bi saltokien buru, alde 
batetik Martina Arizmendi zegoen, Irizarren alarguna, Fueros 1 kalean kokatua eta 1929tik lizentzia zeukana, 
egunean batez beste 125 kg saltzen zituena eta ogi salmentaz gain zerealak ere saltzen zituena; bestetik, Venancia 
Beitia, Goibururen alarguna, Santa María 8 kalean, 1927tik lizentzia zuena, egunean batez beste 75 kg saltzen 
zituena eta jakiak ere salgai zeuzkana. Halabeharrez, negozioen bi jabeak alargunak ziren eta ogia ez ezik 
beste produktu batzuk ere saltzen zituzten. Gainera, nahiz eta 7 okindegi horiek guztiek “ibilgailuen bidez ogia 
lekuetara, baserrietara eta abarrera eta etxez etxe ere banatzen” zuten, emakumeen bi saltokiak ziren salmenta 
kopuru txikiena zutenak besteekin alderatuta100.

III.2.5.3-1970-1980

Goierri osoan eta hirugarren sektoreko aniztasun handiaren barruan (merkataritza, banketxeak, 
garraioak, zerbitzu ofizialak, herri zerbitzuak, ostalaritza, zerbitzu pertsonalak...) merkataritzak negozioen % 
62 eta langileen % 58 hartzen zuela islatzen zuen Siadecoren txostenak. Era berean, negozio horien pilaketa 
handiena hirigunea deiturikoan zegoen (Villafranca, Beasain, Lazkao), biztanleriaren % 56 hartzen zuena, eta 
garrantzi berezia zeukan lehenengo udalerriak. 

1976rako hiribilduak 10.327ko izatezko biztanleria zeukan eta industria gune eta zerbitzuen izaera 
garbia, lehen sektoreak indarra galdu zuen bitartean. Honako datu hauek, xehatuta egon ez arren, une hartako bere 
biztanleria aktiboaren lanbideak islatzen ditu: industria fabrikak: 2.029; eraikuntza: 364; dendak eta banketxeak: 
227; administrazioa: 136; garraioak, biltegiak eta komunikazioak: 113 ; ostalaritza eta turismo zerbitzuak: 93; 
nekazaritza, basogintza, ehiza, arrantza: 32; abeltzaintza: 8101.

Txosten horrek merkataritzari buruz azpimarratzen duen beste ezaugarrietako bat, merkatari izateaz 
gain negozioaren jabetza eta langileak zituztenen desoreka da. Villafrancaren kasu zehatzean, jarduera horretaz 
bizi ziren 571 pertsonen artean 419 lehenengo taldekoak ziren eta 152 bigarrenekoak. Orokorrean, “nahiko 
saltoki eskasak” ziren, lanaldi erdia oso ohikoa zen horrelakoetan eta jaki eta elikagaien inguruan ardaztuta 
zeuden. Hala, 1971. urtearen amaieran herrian 56 jaki denda (horietako 19k okindegia zuten eta 37k ez), 16 
harategi, 8 arrandegi eta 2 autozerbitzu zeuden102. Ia negozio guztiak familia negozioak ziren, eta beraz, zirkulu 
horren kanpoko kideei lanpostuak eskaintzeko aukerak urriak ziren103. Egoera horren isla da txikizkako saltokien 
nagusitasun nabarmena: 1975ean txikizkako dendak 222 ziren eta handizkakoak, berriz, 22 (Garmendia Larrea, 
1982).

98 O. U. A., OH-E49. Nekazaritza eta abeltzaintza aberastasunari eta merkataritzari buruzko datuak, 1960. 
99 O. U. A., OH-E49. Movimiento de Guipúzcoa-ko probintziako bulego nagusiari igorritako datuak (“Caudillo-ak urtero Donostiara 
egiten zuen bisita Bakearen XXX. urteurrenarekin bat zetorrela eta”) (1969). 
100 O. U. A., OH-E49. Udalerri honetan ogia saltzeko legezko baimena duten saltokien zerrenda, helbidea eta udalak irekiera baimena 
eman zieneko data adierazita, 1969. 
101 O. U. A., OH-E49. 1976an Tokiko Administrazioen Ikasketa Institutura bidalitako datuak. 
102 O. U. A., OH-E49. Altako eta bajako agiriak eta janari denda xehekarien egoera 1971ko bigarren seihilekoa amaitzean. 
103 Siadeco. 3. Liburukia: hirugarren sektorearen txostena. 1. atala, 16-27 or. eta 2. atala, 27-37 or.
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BIGARREN ATALA: EMAKUMEEN LANA ORDIZIAN, 
LEKUKOTZAK

Ikerketaren bigarren atala ia-ia bere osotasunean elkarrizketa bidez lortutako lekukotzetan oinarritu da eta 
orain arte bibliografia eta dokumentazio iturriek emandako informazioa osatzeko balio du. Ikerketa egituratzeko 
erabilitako lerro kronologikoa jarraituz atal bakoitzari lekukotzen zatiak eransteko aukera denbora luzez aztertu 
zen arren, azkenean aukera hori baztertzea erabaki genuen, eragozpen batzuk zituelako.

Lehenik eta behin, esan behar da kontakizunek oro har ez dutela data garbi bat izaten, horren ordez garai 
biologikoetan edo bizitzaren garai ezberdinetan oinarritzen baitira (haurtzaroa, gaztaroa, ezkontza, amatasuna...), 
eta horrek nahasketak sortu ditzake lekukotzak data zehatz batean txertatzerako unean. Bestalde, informatzaile 
bakoitzak bere bizi esperientziak dauzka, eta horiek beste emakume batzuen bizipenekin bat etortzeak ez du 
esan nahi denak fase guztietatik une berean edo erritmo berean pasa zirenik. Kronologia lehenestea, beraz, 
kontakizunak mugatzea izango litzateke nolabait, eta beren izaera subjektiboa kentzea, subjektibotasuna pertsona 
bakoitzaren ikuspegi gisa hartua, hau da, objektu edo gertakari bat sentitzeko edo ulertzeko moduaren alderdi 
erlatibo gisa. 

Horregatik, elkarrizketetan garrantzi gehiago eman zaie prozesuei gertakariei baino, inguruneko eta 
garaiko pentsamoldeari gertakariaren data zehatzari baino, betiere testuinguruan kokatzea ahalbideratuko duen 
denbora erreferentziaren bat erabilita. Hala, lekukotzak taldekatzeko unean, gaika antolatzea egokiagoa zela 
erabaki zen, nolabaiteko denbora lerro bat mantenduz lekukotzek islatzen dituzten prozesu ekonomiko, politiko 
eta sozial jakin batzuen bilakaera irudikatu ahal izateko. 

Alde batetik, elkarrizketatutako pertsonen adin tartearen ondorioz (zaharrena 1924an jaioa da eta gazteena 
1963an), bestetik, informatzaileen amek edo haien belaunaldiko edo lehenagoko emakumeek eginiko lanei buruz 
galdetuz elkarrizketatutako emakumeen lekukotza zuzenen garaia baino denbora tarte zabalagoa hartzeko egin 
den saiakera dela eta, eta azkenik, gaien arabera informazio kopurua oso desberdina delako, azkenean informazioa 
bi garaitan banatzea erabaki zen, gerra zibila bien arteko ardatz banatzailea izanik. 

-1940a baino lehen jaiotako emakumeen ahotsak: emakume helduenen lekukotza zuzenei eta baita 
zeharka beren ama edo amonei buruz ematen duten informazioari esker, XX. mende hasieran edo kasu batzuetan 
lehenago, XIX. mendearen azken urteetan, jaiotako emakumeen laneko egoerak ezagutu ditzakegu.

-1940-1960an jaioak, haurtzaroan, gaztaroan eta lan bizitzaren zati batean  
Erregimenaren eta Trantsizioaren garaian bizitako emakumeen ahotsak.

Ikerketaren helburu nagusia emakumearen lana nabarmentzea zela eta hori gatazka pertsonalen eta 
sozialen alboan garatu izan dela kontuan hartuz, eta elkarrizketek ematen zuten informazio mota ikusita, azkenean 
egokiena banaketa hori zela erabaki zen. Alde batetik, informazio kuantitatiboa baino gehiago kualitatiboa 
den heinean, dokumentazio eta bibliografia iturriek emandako kantitate eta estatistiketan oinarritutako datu 
askoren (balizko) objektibotasuna orekatzen duelako. Bestetik, kontakizunen bidez gai batzuen zeharkakotasuna 
azaleratzen delako, besteak beste, testuinguru ekonomiko eta politikoa, legeria, pentsamoldea, ikasteko eta lan 
egiteko aukerak, bizi itxaropenak, amatasunak lan bizitzan zeuzkan ondorioak... erregistro ofizialak jaso ezin 
dituen alderdi kualitatiboen bateratzea, alegia.

Gai gehienak honako ardatz hauen inguruan garatzen dira: 

-jarraitutasuna “hasieraren” ordez: lan egiten zuen emakumearen kontzeptua ez zen berria, emakume 
zaharragoak hori egiten ikusi baitzituzten (amak, izebak, askoz helduagoak ziren ahizpak)

-“geldi egon” ordez “zerbait egiten” aritzeko pentsamoldea; bai behar ekonomikoaren ondorioz, bai 
jakin-minagatik, gutxienez ezkondu bitartean jardueraren bat egitea garaiko pentsamoldearen parte zen

-ikasketa mailaren eta lan aukeren arteko harreman estua, adin goiztiarrenetatik barneratzen zuten 
beirazko sabaia
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-diru sarrera aukerak lortzeko etengabeko bilaketa, nola ekonomia formalean hala informalean, sexu 
banaketan oinarritutako sistema ekonomiko eta sozialaren barruan: ahalik eta etekin handiena ateratzen zioten 
alor ezberdinetan jasotako trebakuntzari, eskulanean edo joskintzan, etxeko esperientzian (sukaldean, garbitzen 
edota beste etxe edo negozio batzuk zaintzen) eta baserrian (ordaindutako langile gisa lan eginez, saltzen...), eta 
abar.

-etxean bertan egiten ziren lanen pisu handia, lan eremuetan emakume askoren presentziari ikusgaitasuna 
kentzen ziona 

-negozio, baserri edo enpresa baten jabe edo jabekide gisa iturrietan behar adina ez agertzea 

-urte askotan lan egin arren pentsioa lortzeko zituzten zailtasunak, batzuetan ekonomia informalean lan 
egitearen ondorioengatik, eta beste batzuetan kontratazioen kudeaketan izandako arduragabekeriagatik

-prestakuntza gehiagorako joera, lan aukera berriak zabaltzen zituena

-ordura arte gizonezkoen ingurunetzat jotzen ziren lan eremuetan emakumeen presentzia gero eta 
handiagoa, baina sektore batzuetan gizonenak baino baldintza kaskarragoetan

-bizitza pertsonalaren eta lan bizitzaren arteko gatazkak: ezkondu edo ama izan ostean lanean jarraitzeko 
erabakiak maiz alderdi sozial eta logistikoekin zerikusi handiagoa zeukan norberaren borondatearekin baino 
gehiago

-emakumeek eskatu eta gidatutako gizarte aldaketak, besteak beste, haurtzaindegiaren sorrera edota 
langileen borroka.

1. 1940. URTEA BAINO LEHEN JAIOTAKOEN AHOTSAK
“Pero maitia… Han luchado muchísimas. Han luchado. Pero no han sido correspondidas, pienso yo” 

(Maritxu, 1927)

Nekazari lanetan, negozio batez arduratzen, azokan saltzen, neskame moduan, etxean josten, fabriketara 
joaten, eta abarretan lanean ari diren emakumeen irudia ez da berria elkarrizketatutako emakume bakar batentzat 
ere. Aurreko belaunaldietako beste emakume batzuk (amonak, amak, izebak, bizilagunak...) jarduera ezberdinak 
burutzen ikusi izana oroitzen dute. Lekukotza horietan oinarrituta, beraz, XX. mendearen lehen urteetan edo kasu 
batzuetan lehenago, XIX. mendearen amaieran, jaiotako emakumeek lan egin zezaketen sektore bereizgarrienen 
lagin txiki bat eskuratu dezakegu, nahiz askotan ez ziren estatistika ofizialetan agertzen beren lan baldintzak 
zirela eta. Informatzaile guztiak ordiziarrak edo gipuzkoarrak ez izateak erakusten du garai hartan generoak eta 
gizarte jatorriak errealitate oso berdintsua finkatzen zuela gizarte jatorri apaleko emakumeentzat.

1.1-Lan ikusezina: zaintzak eta baserria

Tradizioz ekoizpen lanak gizonekin lotu izan dira eta ugalketa lanak emakumeekin; haurdunaldiarekin 
eta haurren heziketarekin lotutako lanak ez ezik, etxeko kideen ongizatearekin zerikusia duten lan guztiak, alegia. 
Emakumeen ardura izan da beraiek hazitako jakiak prestatzea eta kontserbatzea, etxea garbi mantentzea, jantziak 
garbitu eta jostea, gaixoak zaintzea eta, orokorrean, etxearen esferaren barruan eta beraz zirkulu publikotik edo 
ekonomikotik kanpo egoteagatik ordainduak, onartuak edota balioetsiak ez ziren lanak egitea. Egoera horrek, 
gizonen lan ordainduaren alboan, desberdintasun bikoitza ezartzen du familian bertan: ekonomikoa, “mantentzen” 
dituztenekiko (senarrak, aitak edo semeak) menpekotasun egoeran jartzen baititu soldatarik jasotzen ez dutenak; 
eta soziala, sistema patriarkalean bigarren plano batean baitaude, nahiz eta beren lanak familiaren ongizaterako 
eta batez ere familiako beste kide batzuek ordaindutako lan bat egin ahal izateko oso beharrezkoak izan. 

“Una vida horrorosa fue para la mujer. Porque el hombre fue a la industria y la mujer [se quedaba] en 
casa. La mujer, como no traía dinero... (…) Si había un huevo, tenía que ser para él. Y cada año… [un parto] (…). 
Y la mujer en casa para criar y para atender a él” (Maritxu, 1927)
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Lanaren tradiziozko banaketa hori, are eta nabarmenagoa zen landa eremuan. Hala, industriaren eta 
zerbitzuen garapenak lehen sektoreko jardueren beherakada ekarri zuen arren, Ordizian baserriak funtsezko 
funtzioa izaten jarraitu zuen familia aurrera ateratzeko, nahiz batzuetan baserriko lana beste jarduera batzuekin 
uztartzen zen. Ustiategi horien antolaketa sexu banaketa nabarmen batek arautzen zuen, beste eskualde batzuetako 
produkzio unitateetan gertatzen zen bezala (masiak, landetxeak...). Ondorioz, landa guneetako emakumeek 
etxearen inguruko zaintza lan tradizionalak burutzen zituzten (janaria prestatu, garbitu, haurrak hezi, eta abar). 
Baina horrez gain, jarduera ugari egiten zituzten beste alorretan (baratza, fruta bilketa, abereen elikadura, behiak 
jeztea, eta abar), eta horri esker baserria autohornikuntza unitate eta familia negozio bilakatzen zen, soberakinen 
salmentaren bidez. 

“Lehen burrukan baserrikin. Baserrin lehenago gainera ez zen orain bezala: hartzen zendun fruta, 
hartzen zendun oilaskoak saltzeko eta dana. Danontzako zegoen lana” (Pepita Arizmendi, 1935)

“[En casa] vivían del campo (…). Hemos trabajado mucho (…). [De pequeña] en el monte, a dos horas 
del pueblo cuidando las vacas…” (Miguela, 1924)

“[Las mujeres] bajaban a la calle con el burro, ordeñaban las vacas…” (Maritxu, 1927)

“[Había tareas en las que] ayudábamos nosotras y otras en las que lo que nosotras no podíamos hacer lo 
hacían ellos: (…) cavar las tierras, los almendros, las higueras, las viñas (…) araban… Esas cosas no hacíamos 
nosotras. Nosotras recogíamos almendras, marcábamos el trigo, cogíamos si había habas en la tierra (…), los 
tomates, las alubias. Todas esas cosas (…). Lo de la huerta (…). Llevábamos la comida (…) al padre o a los 
hermanos porque estuvieran cavando en las viñas; que eso no lo hacíamos nosotras, eso lo hacían los hombres” 
(Emilia, 1931)

Ordiziako merkatua aztertzeak udalerritik haratago doan errealitate bat erakusten du: lehenengo sektorean, 
emakumeen produkzio jarduera baratzari lotutako nekazaritza lanekin (etxetik gertuen zegoen ingurune fisikoan 
egiten zirenak alegia, ugalketarekin bateragarriak eta inbertsio tekniko handia behar ez zutenak) eta produktu 
horien merkaturatzearekin lotzen zen, herri inguruneko azokan gauzatzen zena; aitzitik, subjektu ekonomiko 
nagusia hedadura handiko lursailak lantzen zituen nekazariarena zen, eta horrek inbertsio handia eskatzen zuen 
bai kapitalaren bai makinen aldetik, eta gainera lanaldia etxetik urrun garatu beharra zekarren (Aboitiz Hidalgo, 
Garmendia Hernández e Iriondo Barandiaran, 2014: 117).

Bestalde, eskualdearen ezaugarriengatik (klima, orografia, eta abar), lurrak eta abereek eskatzen duten 
lotura zela eta, baliabide ekonomiko eta teknikoen eskasiarengatik eta beste arrazoi batzuen ondorioz, orain dela 
gutxi arte, landa guneetako eta batik bat baserri bakartuetako bizitza bereziki gogorra zen bertan bizi zirenentzat. 
Testuinguru horretan, eta sexu-genero sistemaren araberako lan banaketa kontuan izanda, baldintza horiek eragin 
handia izan ohi zuten emakumeek etxean egiten zuten lanarengan, eta gainera, aipatzekoa da emakume horiek ez 
zutela unerik edo lekurik izaten aisialdirako.

“En los caseríos no había… [comodidades]. Había que ir a lavar al río. Las pobres mujeres… Y la fiesta 
de ellas era. El hombre ya buscaba el bar y… Pero ellas los domingos remendar la ropa, doblaban y debajo del 
trasero lo dejaban para que se planchara (…). Y así fue la vida de la mujer casera, vamos a decir” (Maritxu, 
1927)

Etxeko lanak soilik emakumeen ardura zirela zioen kultura sistema horretan, lanaren zama apur bat 
arintzeko, ohikoa zen ama gehienbat alaba nagusiaren laguntzaz baliatzea. Landa guneetako ohitura bat zen hura, 
kokapen geografikoa edozein zela ere. 

“[Al ser la sexta de siete, le ha tocado menos, porque] ya sabes que los mayores eran los que llevaban la 
mayor carga” (Tere Aguirre, 1940)

“La madre se quedaba en casa, tenía que hacer la comida para todos (…) y luego pues ya sabes (…) 
para coser y para todo. La hermana mayor ayudaba mucho, ayudaba mucho a mi madre a coser y todo” (Emilia, 
1931) 
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“[La mujer, además de trabajar fuera] tenía que hacer las cosas de la casa. Poner el plato a los hombres, 
claro (…). Y la ropa planchadita, claro” (Pepita Arizmendi, 1935)

Baina nekazaritza ustiategian lan egiteak ez zuen esan nahi kanpoan ere lan egiten ez zutenik. Eta beraz, 
gaur egun “lanaldi bikoitza” deitzen diogun hori familiako amen errealitatea ez ezik, etxe barruan ardura gehiago 
egokitzen zitzaizkien eta etxetik kanpo ere lan egiten zuten alaba zaharrenen errealitatea ere bazen.

“Nere ahizpak (…) lan egiten zuen Pizarrerian, ba pentsatzen dut zortzi ordu edo hala, eta gero etxera 
etorri (…). Ba bera zen zaharrena (…). Berak esaten zuen  jaiki eta lehenengo lehenengo gauza zeukala taloak 
egin beharra gosaltzeko. Egunero taloak egiten zituen gosaltzeko, aitak eta berak gosaldu eta biak lanera joaten 
ziren” (Arantxa, 1955)

Bestaldetik, oso zabalduta zegoen alabetako bat “etxerako” uztean zetzan familia estrategia, familiako 
kide zaharrenen edo ezkontzen ez ziren etxeko gizonezkoen zaintza bermatzeko modu bat zena. Hori posible ez 
zen kasuetan, kaxako umeez arduratzen ziren erakundeetara ere jo zitekeen, horiek aterpea eskaintzen baitzuten 
egunean eguneko lana egitearen truke.

“En aquellos años en los caseríos también siempre había una soltera o cogían uno de la inclusa porque…
‘ttonttua’ zan, ‘ttonttua’...” (Maritxu, 1927)

Praktikan oinarritutako espezializazioa bazela esan badaiteke ere, prestakuntza ofizialik behar ez izatea 
zen hainbat zaintza jardueren ezaugarrietako bat. Hortaz, ekonomikoki ere ez zituzten asko baloratzen lan horiek, 
horrenbesteraino ezen hertsiki etxearen eremutik kanpo burutu arren kasu batzuetan ez baitzituzten diruz ordaindu 
ere egiten.

“[Amak] ez dakit nola ikasi zuen, pentsa, inyekzioak egiten. Orduan garai batean umeak gaixotzen 
ginenean jartzen ziguten penicilina eta hola, inyekzio pilo bat (…). Eta horrelako gauzak egiten zituen baina 
borondatez, o sea, kobratu gabe. Orduan beti… etxetik kanpo [ofizialki] inoiz ez du lanik egin baina lan pilo bat 
egin du nere amak. [Adibidez] Igual bizilagunei Lutxi etortzen ez baldin bazan joaten zen laguntzera baita ere. 
Baina ez, bestela inyekzioak jartzen” (M. G., 1956)

Nekazaritza jarduerei buruz zuten ezagutzak beste baserri batzuetan jornalari gisa lan egitea ahalbideratzen 
zien:

“Mi tía si había que ir a recoger castañas [para alguien], pues iba a recoger castañas. O patatas, o lo 
que fuera” (A. G., 1926) 

“[Aita gudan zehar hil zen eta] gu geratu ginen lau senide txiki-txikiak amarekin (…). Gaizki pasatu 
genuen, oso gaizki pasatu genuen (…). Amak baserritan eta ahal zun lekun lan egiten zun. Lan eta lan egiten zun, 
bai” (Mª Rosario Mujika, 1934)

1.2.-Ordaindutako lana

1.2.1-Azoka

Baserritarren lanaldiaren zati handi bat betetzen zuten nekazaritza-jarduerez gain104, soberakinak azokan 
eta asteko merkatuetan saltzeko ardura ere emakumeena izan da tradizioz. Baserriari lotutako beste jarduera 
batzuek ez bezala, produktuen salmentak ekonomia zirkuitu arautuan sartzea dakar eta aldagai ezberdinek parte 
hartzen dute bertan: diru trukaketa, eskaintza-eskariak ezarritako prezioak, zergei buruzko legeak (arielak, 
zergak...) eta abar. Horregatik, herriko azoka ordaindutako lanen taldean sartu dugu, merkataritzaren alor zehatz 
bat izango balitz bezala. Dena den, zehaztasun bereizle bat azpimarratzea komeni da, saltzaileak ez baitziren 
soldatapeko langileak izaten, ordu batzuetan zehar merkataritzan lana egiteagatik ordainsari bat jasotzen zutenak; 
gehiengoaren kasuan, ekoizpena ere beren lana izan ohi zen eta beraz azokan pasatako orduak baino gehiago 
eskaintzen zizkioten astean.

104 Zaintzaren alorrean burututako jarduera espezifikoak kontuan izan gabe: erosketak, janaria prestatzea, garbitzea, haurrak heztea... 
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Jarduera horrek familiaren ekonomian zeukan garrantzia, beste diru sarrera egonkor batzuk izatearen edo 
ez izatearen eta haien kantitatearen araberakoa izaten zen batez ere. Adibidez, jarraian agertzen diren lekukotzetan, 
amak astean behin azokan produktuak saltzen irabazten zuen diruak fabrikako soldata osatzen zuten.

“[Aitak lantegian lan egiten zuen. Amak] asteazkenetan baratzako berdurak eta konejuak, oilaskoak (…) 
[hartzen zituen] eta azokara joaten zen…” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Eta klaro, ba soldata… Bageneukan hori soldata bizitzeko [aitak eta ahizpa nagusiak ekarritakoa] (…). 
Nere amak lan egiten zuen etxean eta nola baserrikoak ginen, ba lan egiten zuen baratzan (…). Azokara etortzen 
zen astean behin” (Arantxa, 1955)

Beste kasu batzuetan, baserriko produktuen salmenta ez zen osagarri bat, familiaren bizibide nagusia baizik, 
eta gizona nahiz emakumea arduratzen ziren produktuak merkaturatzeaz. Hala ere, sexuen arteko bereizkuntza 
bat antzeman daiteke, genero rolen irudikapen sozialarekin lotura handia duena: emakumeak landako produktuen 
eta animalia txikien (untxiak, oiloak...) salmentaz arduratzen ziren eta “saltzaile” deitzen zitzaien; aldiz, gizonei 
“tratante” esaten zitzaien eta animalia handiagoen salerosketaz arduratzen ziren (txerriak, behiak, eta abar)105. 
Sexuaren araberako jarduera banaketa horrek beste bereizkuntza bat ere sortu zuen espazioaren eta denboraren 
erabileran, eta ondorioz, ekonomiaren ikuspegitik ez ezik sozializazio aldetik ere gune garrantzitsua bilakatu zen 
azoka (Aboitiz Hidalgo, Garmendia Hernández e Iriondo Barandiaran, 2014: 82).

“[En casa] se vivía del caserío. Aparte, mi padre no tenía… [otro trabajo]. Bueno, solía andar también 
con unos cerdos (…) y en la feria también ya andaba (…) [Se dedicaba a] comprar y vender, como tratante (…).Y 
luego mi madre pues hacía lo que podía en el caserío (…) A las ferias sí solía venir” (Tere Aguirre, 1940)

“Ni gogoratzen naiz nere ama joaten zela azokara; larunbatetan Tolosara joaten zela ba gazta, arrautzak, 
babarrunak… saltzera (…). Begira, larunbatetan azokara gauzak saltzera ama joaten zen. Eta aita joaten zen 
astelehenetan Tolosako azokara. Baina astelehenetakoa gehiago zen animaliak ikusi eta… edo igual animaliekin 
tratuak egingo zituzten…” (Nekane, 1958)

Pepitaren testigantzak ere, gaztaren salmentan oinarritutako familia negozioa nola hasi zuen kontatzen 
digunak, azoka eta merkatuetako salmentari lotutako jardueren sexu banaketa islatzen du:

“[Aitonak Nafarroan txerriak erosten zituen, loditzeko eta gero saltzeko] Egun batean [baserrira heldu 
eta] emazteari esan zion: ‘Badakit lan asko daukazula baina gehiago ekarri behar dizut’, beste batekin berriketan 
hasi zelako eta ‘nola zeuzkan gaztak saltzeko (…) engantxatu dit saku pare bat’. Amonak ‘beno…’ esan zuen eta 
oso dispuesta esan zuen ‘jungo naiz feriara bihar’. Poliki-poliki saku bat saldu zuen, ferietara joaten. Handik 
hasi ginen. Begira ze ilusioa zeukan: hamar ume, jana, etxea (…).Oso justu ibiltzen ziren [aiton-amona] eta 
[amonak] bere buruari esaten zion: ‘sikiera hoiei jana gehiago eman ahal izateko…’ (…)” (Pepita Arizmendi, 
1935)

Kontakizun hau bereziki interesgarria da, hamar seme-alabak hobeki elikatzeko eta etxeko diru 
sarrerei ekarpen bat egiteko amona gazta saltzen hasi zela erakusten baitu (“sikiera horiei jana gehiago eman 
ahal izateko…”). Alabaina, denboraren poderioz negozio espezializatu bihurtu zen eta dagoeneko laugarren 
belaunaldian doa, emakumez emakume beti106. 

105 Eguneroko hizkuntzak berak ere merkataritza mota bat eta bestea ezberdintzen ditu: emakumeei “saltzaile” deitzen zaie; gizonezkoek 
salgaiak erosi eta saltzen dituzte eta “tratanteak” dira, beren lanbidea “negozioa egiteko” gaitasunarekin eta ezagutza batzuen jabetza 
izatearen ideiarekin oso lotuta dago. Bestalde,  tratanteek lekukoen aurrean akordioak adosteko erabiltzen zituzten antzezpen batzuk 
azaltzen ditu  Félix Muguruzaren “¡Trato hecho! La saga de los Arbide” (Mugurutza, 2005) artikuluak.
106 Pepita Arizmendik eta Ixiarrek emandako irudiak.
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Azokaren ezaugarri zinez interesgarri bat, herriko ekonomian zeukan egiazko garrantziaz gain, bere 
alderdi soziala zen. 

“Siempre ha sido un mercado muy bueno aquí en Ordizia (…) Y eso que ahora ya es distinto, porque 
entonces al principio (…) donde estaba Correos ahí venían los autobuses con las gallinas y todo y las caseras… 
Todo eso he conocido yo. Ahora (…) es distinto” (Mª Carmen Arrieta,1930)

“[Al mercado iban su madre y su abuela]. La amona iba pero como ahora yo: me he hecho mayor y 
por estar salseando y así (…) El mercado te da vida (…) ¡Y lo que te enseña y lo que aprendes de las cosas! 
¡Bueno…!” (Pepita Arizmendi, 1935)

“[Azokan hasi zen amari laguntzen. Orain da gehienbat] entretenimendua. Jendearekin egoten zara eta 
gustura” (Miren, 1937?) 

 “Tolosara joateko larunbatero autobusa egoten zen; goizean-goiz, autobusean Tolosara joan eta gero 
han bazkaldu eta dena han egiten zuten. Eta gero arratsaldean autobusean [bueltan] (…). Ama ere oso gustora, 
ze baserritik atera, eta azokara joan… Gainera joaten ziren inguruko emakume guztiak elkarrekin joaten ziren, 
gero Tolosan taberna batean elkarrekin bazkaltzen zuten (…) Elkarrekin joaten ziren autobusean…” (Nekane, 
1958)

Saltzaileez gain, azokari lotutako beste emakumezko pertsonaia batzuk ere baziren, azokari giro berezi 
bat ematen ziotenak: “las recaderas” (mandatariak).

“Me gustaría que sabrías tú antes cómo se andaba. Antes ya se daban cuenta las mujeres que 
necesitaban de algo también. Pues venían cantidad de recaderas (…). Por ejemplo antes en el invierno huevos 
pues no había; tú tenías en el gallinero veinte gallinas, o treinta o cincuenta pero te dejaban de hacer huevos y 
además tenías que venir de los mercados (…). Y [las recaderas] venían de San Sebastián y te llevaban huevos, 
pollos, manzanas… (Pepita Arizmendi, 1935)

“Venían las recaderas de San Sebastián todos los miércoles y bueno, ahí hemos visto pegarse y hemos 
visto de todo. Por quitarles los pollos a las caseras (…) Se agarraban a las cestas y las dos querían y… uy… 
aquello era una fiesta. Una fiesta era, sí, sí, sí (…). Aquellas venían de San Sebastián  a primera hora de la 

Pepita 
Arizmendiren 
familia: 
gazta-
saltzaileen 
belaunaldi 
batzuk 
Ordiziako 
azokan
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mañana y para las nueve y media o las diez ya se marchaban. Y se llevaban todo lo mejor de aquí (…), de lo 
que traían de los caseríos. A La Brecha (…). Había recaderas muy famosas, de muchos años (…). Venían de San 
Sebastián a comprar género para venderlo [más caro] en La Brecha (…). Era… porque discutían y reñían entre 
ellas y nosotras observábamos todo. Sí, sí”. (Mª Carmen Arrieta, 1930) 

Baserriekin zuten lotura zalantzarik gabekoa zen, baina azokan eskuratu zitezkeen salgaiak ez ziren 
nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpenera mugatzen, baizik eta oihalak edo lanerako jantziak ere erosi zitezkeen. 
Sektore horretan, josketa ezagutzak zituzten emakumeek diru sarrerak lortzeko bide bat izaten zuten.

“Mi ama ya ha solido ir a ayudar (…). Los miércoles solía ir a ayudarles al puesto. Eso ya me acuerdo 
(…). [Eran unos puestos] de telas, solamente para vender” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

1.2.2-Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak

Merkataritzan eta ostalaritzan emakumeek tradizio luzea izan zutela iradokitzen dute bai argazkiek eta 
baita lekukotzek ere. Arazoa zera da, batzuetan testuingurua falta zaigula salmahaiaren atzean zeuden emakumeak 
soldatakoak, negozioaren jabeak edo negozioaren jabekideak (beren senarrekin batera, adibidez) ziren argitu ahal 
izateko. Azken kasu horretan, emakumearen parte hartzea modu bikoitzean estaltzea gerta zitekeen: alde batetik, 
jardueraren titular gisa ez azaltzean (beren izenean soilik edo norbaitekin partekatuta); bestetik, familia izaerako 
diru sarrerak zirenez, ez zuten kontraturik edo nominarik egiten, lan bizitza egiaztatzeko aukera eta kotizazio bat 
ordainduz etorkizunean pentsio bat jasotzeko eskubidea emango ziena. 

Herriko dendetan emakumeek izan zuten parte hartzea maiz aipatu da elkarrizketetan. Emakumeek 
dendetan zuten presentzia handiagoa edo txikiagoa izan zitekeen negozioaren ezaugarrien eta emakumeak bere 
gain zeukan familia zamaren neurriaren arabera, adibidez, seme-alaba kopuruaren eta beren adinaren arabera. 
Baina dendan senarrak baino ordu gutxiago sartzen zituen kasuetan ere, familiaren diru sarrera nagusia edo 
bakarra zen jarduera horrekin lotura zuten beste lan batzuk burutzen zituen emakumeak. 

“[Amak] nahiz eta etxean egon [aitari laguntzen zion dendan] edo inguruko dendetara joaten edo 
eskaerak hartzen… (…). Orduan ez zen lan bat etxetik kanpokoa, hola, ordu zehatz batzuekin, baina astean zehar 
bai; ez zen nohizbehinka. Berak lagundu egiten zion” (Edurne, 1959)

Beste lekukotza honetan, senarra hil eta emaztea lau haur txikirekin eta bidean zen bosgarren batekin 
alargun geratu izanak bere senarra zenaren negozioaren buruzagitza hartzera bultzatu zuen: 

“[Ama] ez zen egoten dendan, baina hil zenean nere aita, klaro, berak hartu zuen negozioa eta beno, 
nahiko ausarta izan zen (…) Berak atera zuen… Bera egon zen dendan (…) ‘de vinos y licores’, venta al por 
mayor (…) [Garai hartan dendetan zeudenak] ba emakumeak ziren nik uste dut gehien, gehienak” (Belén Balerdi, 
1950).

Merkataritzaren sektorean lan egiten zuten emakumeen egoera paradoxikoa (saltokiko aurpegi ikusgaia 
ziren baina aldi berean jabe gisa agertu gabe edo familia negozioa zenean soldatako izan gabe) azaltzen duen 
beste lekukotza bat Anak emandakoa da: berrogeita hamargarren hamarkadaren erdialdean bere amak denda bat 
ireki zuen senarrarekin batera107. Bere belaunaldiko emakume askori gertatu zitzaien eran, dendan lan egin zuen 
denboran bera izan zen negozioaren aurpegi ikusgaia: bera zen bezeroen arretaz arduratzen zena bere senarra 
baino neurri askoz handiagoan, azken hau alderdi teknikoagoez arduratzen zen gehiago; kontuak ere eramaten 
zituen, lokala garbitu eta txukuntzen zuen... Aldiz, berak bezala bikotearekin negozio bat zeraman beste emakume 
askok bezala, inoiz ez zuen bere lan urteengatik kotizatu:

“[Entonces no se pensaba en la cotización, la mentalidad era] ‘¿la mujer para qué va a cotizar?’…” 
(Ana, 1957?) 

1.2.3-Etxean bertan egindako lana 

“La mujer ha trabajado siempre. En el servicio doméstico, en el comercio, en los bares, [como] modistas, 
bordadoras, también en los caserios… ¿Por qué trabajaban las mujeres en estos trabajos? Porque podían 

107 Dena den, ordurako bazuen esperientzia jendaurrean lanean, hamalau urterekin taberna batean lanean hasia baitzen.  
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compaginar con su trabajo en casa” (Ester Iruin, 1948)

Mary Nash historialariaren arabera, etxean bertan egindako lana industria hazkundearen berezko osagai 
bat da, batez ere Lehen Mundu Gerraz geroztik. Enpresari asko ekoizpen sistema horretaz baliatu ziren koste 
baxua zuelako, ez baitzen beharrezkoa inbertsiorik egitea lantoki bat ezartzeko (ezta teknologia eskuratzeko edo 
eraikina handitzeko ere) eta gainera jarduera oso zatikatuen azpikontratazioan oinarritzen zelako, destajuko lanen 
arabera ordainduz. Hainbat arrazoik azaltzen dute ekoizpen mota horren feminizazioa: lan prestakuntza eskasa; 
emakumeak fabriketan sartzearen aurkako aurreiritziak; emakumearen ordainsariaren funtzioa “osagarri” gisa 
barneratu izana; eta batik bat, etxean lan egiteak soldatapeko jarduera eta etxeko lanak uztartzeko aukera ematen 
zuela. Baina jarduera horren testuinguruko ezaugarriak edozein zirela ere, etxean bertan lan egin zutenentzat lan 
mota hori bizirauteko benetako estrategia izan zen, zalantza izpirik gabe (Nash, 1996). 

Lekukotzek frogatzen dute enpresa ezberdinentzat eskuzko lan batzuk etxean bertan egitea oso ohikoa 
zela, baina lan horiek egiten zituzten emakumeak ez ziren enpresako langile bezala ikusten, eta beraz, ez dira 
erroldetan eta estatistiketan agertzen. Praktika hori oso arrunta zen industrializatutako herrietan, ama herriko 
enpresa batentzat enkarguak egiten ikusten zuen Hernanin jaiotako informatzaile honek adierazten duen eran:

“Las papeleras (…) daban muchísimo trabajo (…) se daban para hacer a casa (…) Había que meter a 
las bolsas un papel” (Raquel, 1949?)

Elkarrizketa askotan agertzen den elementu bat joskintzak Ordiziako etxe askotan izan duen garrantzia da. 
Faktore askok laguntzen dute fenomeno hori azaltzen: lehenik eta behin, emakumeen eremuari oso lotuta zegoen 
lana zen, horrenbesteraino ezen ohikoa baitzen etxean edota eskolan, neurri handiagoan edo txikiagoan, neskei 
oinarrizko ezagutza batzuk irakastea, eta beraz emakumeek lan horrekiko zuten ardura ez zen zalantzan jartzen; 
bigarrenez, ez zirenez baliabide gehiegi behar etxean bertan egin zitekeen, adibidez sukaldean, eta hala etxeko 
beste lan batzuk ere egin zitzaketen, janaria prestatu edo umeak hezi; gainera, beti ez zegoen ordutegi finko bat 
baizik eta eskariak ezartzen zuen lanaren erritmoa, eta behar izanez gero lanaldia gauera arte luzatu zitekeen ordu 
horietan etxean ez egotearen eragozpenik gabe; azkenik, akordioak hitzez egiten ziren eta ordainketak eskudiruz, 
“behargina” izatearen kontzeptuak ekar zitzakeen konnotaziorik gabe.

Hau da, emakume askorentzat “kanpokoentzat” jostea, beren sexuari zegozkien jardueren artean egiten 
zuten lanetako bat estrapolatzea zen, familiaren jantziak egitea edo konpontzea bezala, baina ordainsari baten 
truke. Dena den, ordainsari horrek bi ezaugarri izaten zituen: lehenengoa, produktuaren arabera kobratzen zela 
eta ez sartutako orduen arabera, beraz orduka kobratzen zen prezioa oso apala izaten zen; bigarrengoa, ez zela 
ekonomia informaletik irteten, eta faktore horrek epe luzera emakumeen kotizazioengan gizonen kasuan baino 
askoz eragin handiagoa izango zuen.

Edozein modutan, bai gogoko zuten jarduera bat zelako, bai horretan trebeak zirelako edo behar hutsagatik, 
familiari ekarpen bat egiteko edota familia aurrera ateratzeko aukera eman zion sektore horrek emakume askori, 
batez ere eskasia eta behar garaietan.

“[En el pueblo de la madre esta cosía en casa] colchones para una empresa de Bilbao. Le daban el 
trabajo para la semana (…). Pues así íbamos saliendo (…). Como aquello ya aprendió, ya sabía cómo (…). Aquí 
se hizo también: [algunas] para algunos comercios, otras particulares…” (A. G. 1926)

“[En casa] mi ama (…) cosía mucho, cosía para fuera (…) porque hacía falta, porque aquellos años eran 
los años de la guerra (…). Entonces a la fuerza tuvo que agarrarse a algo. Y se puso a coser. Y así nos sacó a los 
cinco hijos” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

“Mi ama tuvo que coser mucho (…). Ha cosido una barbaridad” (Inés Atxega, 1939)

“[La madre] cosía, mandaba hacer trabajos a distintas mujeres que luego se vendían en el mercado 
de Ordizia (…).En realidad eran ropas para el trabajo… Según los encargos que le entraban, si ella no podía 
hacerlo repartía con otras modistas porque los encargos había que entregar el miércoles siguiente. (…) [Hoy 
en día a este tipo de iniciativas se le llamaría emprender, pero] entonces era subsistencia pura y dura” (Arantxa 
Olano, 1948)

Kasu askotan emakumeek ez zeukaten profesionalak zirela zioen ikasketa edo titulurik, baina beren 
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trebetasunari, esperientziari eta epeak betetzeko garaian zuten seriotasunari esker ondo egindako lanaren berme 
ziren. 

“[Hablando de su madre] Aquella era una artista. Sin ir donde ninguna profesora, ella sabía coser (…) y 
cosía muchísimo (…). Con once años solía decir ella que a los hermanos  pequeños les hacía batitas para estar 
en casa. No le hacía falta hilvanar, sólo marcaba con la tiza” (Inés Atxega, 1939)

Espezialitatearen arabera, enkarguak partikular batentzat izan zitezkeen, jantziak neurrira egiteko, edo 
fabrika edota dendentzat ere bai, eta kasu horietan pieza kopuru jakin bat moztu, josi edo amaitzen zuten. Bi 
kasuetan, profesional horiek lehengaiak jasotzen zituzten eta epe zehatz batean lana amaitzeko konpromisoa 
hartzen zuten. Azken baldintza hori bete ahal izateko eta bezero bat galtzeko arriskua ez hartzeko, noizean behin 
beharrezkoa izaten zen familiako beste kide batzuen laguntza. 

“[Mi ama] para Goenaga mismo, cantidad de muestrarios hacía. Muestrarios para los representantes 
(…) con unos trozos así grandes de fieltro verde con pespuntes para meter los cuchillos (…). [También le llevaban 
una cesta llena de] esos aros con el mango (…) la ama cortaba la tela, como franela o algo así (…), cosía a 
máquina y luego nosotros, el resto de la familia (…) haciendo aquello también (…). Todo eso hacíamos en casa. Y 
los muestrarios esos de fieltro verde los pasaba a máquina (…). ¡Para sobrehilar mi aita no sabes qué arte tenía! 
Todos, todos trabajábamos en casa (…). [Cuando urgía acabar un encargo la madre la mandaba] con una taza de 
esas de asa de café con leche por cinco pesetas a por atún en aceite para cenar” (Inés Atxega, 1939) 

“[La madre cosía para tiendas. Le daban la tela para hacer prendas] Le mandaban… para el trabajo. Para 
hombres, todo para hombres (…): monos, camisas, pantalones, pues todo. Buzos… De todo (…)” (Mª Carmen 
Arrieta, 1930)

1.2.4-Fabriketako lana

XX. mendearen hasieran, gobernuak neurri zehatz batzuk hartu zituen adingabeen eta emakumeen lana 
arautzeko. Lanaldiaren iraupena, lanean hasteko gutxieneko adina, sexuaren arabera egin zitzaketen lan motak, 
eta abar arautu zituzten, batik bat osasun irizpideetan oinarrituta, gizatalde horiek sektore ekonomiko batzuei 
lotutako hainbat arriskurengandik babesteko helburuarekin. Hala ere, arau horiek agertu izanak ez zuen ondo 
betetzen zirenik esan nahi (Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 149-150). Izan ere, Gipuzkoako eta, zehazki, 
Ordiziako industriaren ezaugarri batzuen eta familia ekonomiaren egoera beraren ondorioz, ahalik eta pertsona 
kopuru handienaren lana behar zen, eta horregatik arau horietako batzuek behintzat, oso irismen mugatua izan 
zutela pentsatu daiteke108.

Elkarrizketatutako batzuek beren amak edo ahizpa nagusiak Ordiziako eta inguruko fabrika 
garrantzitsuenetan ibili izana edo horri buruz zerbait entzun izana gogoratzen dute. Cuchillería Goenaga, Picaza, 
la Chocolatería, los Eibarreses, la Basculería (bulegoan, ez lantokian), Ormazábal…109

Lekukotzen deigarriena zera da, elkarrizketatutako emakumeek beren kontakizunetan ez dutela aparteko 
kasuen aurrean zeudenik aditzera eman nahi, baizik eta belaunaldi haietako emakume askoren eguneroko 
errealitatea eta haien arazo batzuk islatu nahi dituzte:

“[En su pueblo, la madre] cosía en casa (…). [Una tía] era modista, y luego telefonista (…). [Trabajaban] 
la madre, las tías… Todas (…). Entonces no había otra (…). [La tía] luego se fue a la fábrica de Goenaga, que 
era de cuchillos (…). [En fábricas] mujeres hubo muchas, porque todo se hacía a mano: el envolver (luego ya 
había máquina también, alguna máquina ya vino) pero los jabones esos finos se hacía todo a mano; los estuches 
que nos hacían aquí (…). [En] Nadal, una empresa que era de cartonajes, solían hacer ellos [los estuches]” (A. 
G., 1926)

“[Pizarrería Sarasola] zen ba herriko enpresa bat eta orduan emakumeek ere lan egiten zuten, ulertzen 
didazu? Eta (…) [ahizpak] nik baino hogei urte juxtu gehiago dauzka. Eta berak lan egin zuen gaztetan [han]!” 
(Arantxa, 1955)

108 Adibidez, emakumeei ezarri zitzaizkien debekuek paperaren manipulazioari edo hamasei urte azpiko neskak pedala zuten josteko 
makinak maneiatzeari buruzko alderdi batzuk aipatzen zituzten. 
109  C. Z. (1936), Ester Iruin (1948) eta Arantxa Olanok (1948) emandako informazioa.
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“Ni konturatzen naiz nere ama hamalau urtekin hasi zen lanean (…) Biloren [eta ondoren beste lekuetan 
eta kontatzen zuen] …ba nola ordu asko eman behar zituztela (…). Orduan nere ama langilea izan da (…)” 
(Edurne, 1959)

Testigantza batzuek azaltzen dutenaren arabera, egoera ezberdinak zirela medio, urte askotan enpresa 
berarentzat lan egin arren zenbait emakume ez ziren enpresako langile gisa agertzen eta beraz ezin izan zuten 
erretiroa jaso. 

 “Muchas veces las mujeres que habían ido [a las fábricas] … mayores, porque necesitaban dinero porque 
los maridos estaban en la guerra o… (…). Muchas de esas mujeres siguieron trabajando con esas cosas [trabajos 
manuales como costura o empaquetado] en casa. Pero claro, aquellas no tenían seguros ni nada” (A. G., 1926)

“Mi madre trabajó bastantes años, lo que pasa es que curiosamente cuando se fue a pedir la pensión, la 
empresa en la que trabajaba le había cotizado pues un año sí y dos no, un año sí y dos no, con lo cual no llegó… 
no pudo cobrar la pensión por ese hecho. Nosotros pensando que había estado… pues bueno, que le habían 
estado pagando como le correspondía, ¿no?” (MV., 1952). 

1.3-Bestelako estrategiak

1.3.1-Estraperloa

Puntu honetan beharrezkoa da gerra zibilaren osteko urteetan izan zen gose eta miseria testuingurua 
aipatzea. Haurtzaroa edo gaztaroa gabezia eta errazionamendu ingurunean bizi izan zuten emakumeak, neurri 
handiagoan edo txikiagoan, oraindik ere gogoratu egiten dira garai hartako errealitate ziren urritasunaz eta 
estraperloaz. 

“Era muy corriente (…) Con harina, con patatas, con todo lo que habría de comer (…). Pero no, [al] 
estraperlo no hemos andado… Había, pero nos hemos arreglado” (A. G., 1926)

“[Sobre la escasez en la posguerra] Porque al estraperlo ya te traían cosas, pero era carísimo también. Y 
con el racionamiento que daban no nos llegaba. Cuando nos casamos, los regalos fueron arroz, aceite y azúcar. 
Se pasó hambre, hambre, hambre, necesidad…Miseria” (Maritxu, 1927)

Hirietan eta industriaguneetan gertatzen zen ez bezala, baserrietan berezkoa zen iraupen ekonomiak kasu 
askotan benetako gosea ez pasatzea ahalbideratu zuen, hein batean baliabideen arrazionalizazioari esker. 

“[Txikitan] goserik ez. Baserrin… (…) baba beltza txikia baina oso goxoa izaten da eta guk asko izaten 
genituen” (Agapita Tolosa, 1930)

“[En casa había] mucho orden pero nunca faltó de nada, ¿ya me entiendes?” (Pepita Arizmendi, 1935)

Dena den, familia elikatzeaz gain, behar-beharrezko produktu horiek saldu egin zitezkeen sarbide 
zailagoko beste batzuk lortzeko. Salmenta hori modu ofizialean egin zitekeen, adibidez Ordiziako asteroko 
azokan, baina horretarako aurrez tasa bat ordaindu behar zen, eskasia orokorreko testuinguru hartan izugarri 
garestia zena.

“Cuando lo pasaba mal era cuando te quitaban los quesos a la tasa. O sea, mi madre tenía que vender 
igual a catorce y la tasa era ocho. Una vez me desmayé y todo (…). ¿Sabes qué disgusto?” (Pepita Arizmendi, 
1935)

Kanon hori saihesteko, eta zigorrak ekiditeko beharrezko neurriak hartuta, estraperlora jotzen zen: 

“[Etxeko baba beltzak] marmitetan Donostiara bidaltzen zizkion, [bertako gizon bati, horregatik] azukrea 
edo kafea ez zen faltarik. Gainontzeko dena geneukan” (Agapita Tolosa, 1930)

“En el tiempo del estraperlo nos movíamos… Mi madre cogía jabones y cosas aquí, a (…) y luego ellos 
nos daban patatas y cosas. No nos faltaba” (Pepita Arizmendi, 1935)
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“En nuestra casa pues no tuvimos problema de pan, porque (…) unos primos carnales de la ama (…) 
eran panaderos, y entonces aquellos hacían pan. Y, como de estraperlo, la ama solía ir todos los días a Sempere 
(…) [a venderles ese pan] a personas conocidas (…) que eran de posibles” (Inés Atxega, 1939)

“Cuando teníamos un soplo –‘¡ya vienen los delegados!’-, oye, [había que] coger a la noche y traer los 
quesos [a donde los abuelos] (…). Y cuando pasaban tres o cuatro días, que se les olvidaba un poco, coge los 
quesos y lleva a casa [de vuelta]” (Pepita Arizmendi, 1935)

1.3.2-Apopilotza eta gelen alokairua sukaldea erabiltzeko eskubidearekin

XIX. mendean industrializazio azkarra bizi izan zuten lekuetan apopiloak hartzeko baliabidea oso 
ohikoa izan zen, Bizkaiako meatze arroan gertatu zen bezala. XX. mendearen erdialdeko garapen joerarekin 
batera, apopilotza aukera egoki bilakatu zen berriz bai etorkin saldoarentzat eta baita bertako familientzat ere, 
diru sarrera batzuk lortzeko aukera baitzen. Adostutako akordio mota zela eta, oso baliabide arrunta izan zen 
emakumeen bizitza ziklo jakin batzuetan bereziki: familia osatu eta haur txikiak jaiotzearen ondorioz etxeko diru 
sarrera eta gastuen balantza desorekatuta gelditzen zenean, seme-alabek etxea utzi eta beren soldatak familiari 
emateari uzten ziotenean edo azkenik emakumea alargun gelditzen zen kasuetan (Borderías y Pérez-Fuentes, 
2009: 287-289). 

Hein handi batean etorkinen etorreragatik Ordizian izandako demografia hazkundeak arazoak sortu 
zituen etxebizitzaren esparruan: alde batetik, etxebizitza eskaintza eskasegia zen eraikuntza baino azkarrago 
hazten ari zen biztanleriarentzat; bestetik, urritasun horrek berak prezioen igoera ekarri zuen, ordainsariekin bat 
ez zetorrena. Gainera, etorkin multzo horrek dirua aurrezteko behar handia zuela azpimarratu behar da, jatorrizko 
lekuan gelditu ziren senitartekoei ahal bezain diru kopuru handiena bidaltzeko edo ezarritako udalerrian beren 
etorkizuna eraiki ahal izateko: pisu bat erosteko, negozio bat irekitzeko, eta abar. Hala, beharrizanei egokitzeko 
aukera ezberdinak aipatzen dira lekukotzetan. 

“A Bilore vinieron media Andalucía. Gallegos también vinieron, pero de Andalucía… [mucha gente] (…). 
Muchos estaban con derecho a cocina, como se podía (…)” (A. G., 1926)

“Yo me acuerdo de haber visto (…) alguno que si gallego o salmanteño o de donde sea, pero con maletas 
de cartón que habían venido desde allí (…). Extremeños, mucho; de Arroyo de la Luz, muchos… (…). Muchos, 
muchos [vivían] con derecho a cocina los primeros años (…). Lo primero [venía] mucho el hombre, porque 
había bastantes empresas majas aquí, por ejemplo CAF, Indar también, Aristrain también... (…). Primero venían 
hombres solos, luego ya venían las novias o las mujeres (…). Gente de fuera muy trabajadora, eh (…). A sacar 
la peseta de donde sea” (Inés Atxega, 1939)

“[Aita] soltero etorri zen (...) eta hartu zuen pentsioa Murua tabernan, orain da Leizea (…). Egunero 
pezeta bat kobratzen zuen eta Muruan 1.5 kobratzen zioten (…) [beraz, lanetik atera] eta joaten zen baserri 
batera (…) morroia bezala ba sagarrak biltzeko (…). Eskarabila ere saltzen zuen” (M. G., 1956)

Beste herri batzuetatik Ordiziara iritsitako langileentzat ostatu iraunkorra emateko zela edo soilik uda 
garaian udatiarrei aterpea emateko zela, gela bat alokatzea (sukaldea erabiltzeko aukerarekin edo aukerarik gabe) 
diru sarrera egonkor bilakatu zen etxe askotan, emakumearen lanari esker.

“También será un trabajo [para la mujer que les alquilaba los cuartos], pero al fin y al cabo también le 
sacabas un poco de dinero a la cosa” (A. G., 1926)

 “Venía bien porque la gente de aquí también entonces tampoco vivía muy … [holgadamente]. También 
eso ayudaba a unos y ayudaba a otros” (Tere Aguirre, 1940)

“He estado yo de cocinera (…). Veinte años han estado en mi casa, en julio unos y otros en agosto. Y 
siempre me han pagado bien (…). Venían y yo les tenía que hacer la comida” (Miguela, 1924)

Gonbidatuak apopilo moduan egotea zen ohikoena, ostalariarentzat lan gehiago ematen zuena, edo “gela 
bat sukaldea erabiltzeko eskubidearekin” formula ere bazen. Esan den eran, ostatu mota horren ezaugarriei esker 
ugazabandreak lan hori familia bizitzaren beste alderdi batzuekin uztartu zezakeen. Hala, bere egoera pertsonalaren 



70

IV. Victor Mendizabal Beka                                                          Emakumeak eta lana Ordizian  (1880-1980): genero-ikuspegi bat  

aldaketek, edo eskariak berak, gelak une batzuetan modu batera edo bestera alokatzea ekarri zezaketen. Hori 
islatzen du lekukotza honek, non informatzaileak ama izatean lana utzi beharra izan zuen ez baitzeukan haurra 
zainduko zion inor eta gainera gaixo zegoen bere amaginarreba zaindu behar baitzuen. Senarrak ekarritako diru 
sarrerak baino gehiago eskatzen zituen bere familia egoerak, eta hartaz gelak alokatzen hasi zen, hasieran langile 
ezkongabeei eta gero familiei: 

“Yo quería trabajar, quería ganar (…). Cuando tuve a los chicos pupilos [tres], para ellos cocinaba, 
lavaba y hacía todo [planchaba]… (…). [Después tuvo] dos veces matrimonios (…)” (Maritxu, 1927)

Gela bat sukaldea erabiltzeko eskubidearekin alokatzeko aukera bikoteen kasuan (haurrekin edo gabe) 
ohikoagoa zela dirudi; kasu horietan, gizonak industriaren batean lan egiten zuen eta emakumea gizonaren eta/
edo seme-alaben zaintza lanez arduratzen zen. Zentzu horretan, ondorengo lekukotzek informazio interesgarria 
ematen dute immigrazioaren elementu ezberdinen gainean: familia sareen funtzionamendua, berriz elkartzeko 
prozesua, jatorri geografikoa, alokairu kostua merkatzeko etxea partekatzearen estrategia, beste familia batzuekin 
aterpea banatzeak zekarren etxeko antolaketa, norberaren etxea lortzeko nahia... 

“(…) Cuando tuve dos veces matrimonios (…) vivíamos todos juntos, ellos hacían su puchero y (…) 
luego yo, que a la vez tenía algún pupilo más. Y nos arreglábamos a las mil maravillas” (Maritxu, 1927)

 “Es que yo tenía aquí dos hermanos (…) [escribían y contaban] que todo esto estaba muy bien, había 
mucho trabajo (…). Entonces vino mi marido a trabajar (…). [Ella llegó aproximadamente un año después, 
siendo el hijo de ambos pequeño y primero se instalaron los tres en Tolosa, en una habitación] con derecho a 
cocina; había cantidad, no era yo sola (…): gallegos [había] muchísimos; extremeños, muchos también… De 
todos los sitios había. [Compartían la vivienda con otra familia compuesta por un matrimonio y una hija y entre 
las mujeres se organizaban para utilizar la cocina económica]. Mi marido sacaba carbón de la fábrica y ella [la 
patrona] compraba de fuera (…). ¡Seis años y medio con derecho a cocina hasta que nos dieron el piso y vivimos 
aquí a vivir! [después de que naciera el segundo hijo]” (Emilia, 1931)

2-1940. URTEAREN OSTEAN JAIOTAKOEN AHOTSAK

2.1-Lehenengo lanak

2.1.1-“Guztia zen zerbait etxera eramatea…”

Lehen hezkuntza amaitzean edo lehenago neskek eskola uzteko zuten joeraren arrazoietako batzuk 
beren familiek haien hezkuntza sustatzeko zituzten zailtasunak eta pizgarri eza izan ohi ziren. Aldiz, ez dirudi 
neskak lanean hasteari eragozpen handirik ikusten ziotenik Horrela, elkarrizketatutako emakume gehienak, modu 
jarraituan edo ez horren jarraituan, eskola ume zirela lan egin izanaz oroitzen dira. Egin beharreko jardueren 
arabera, batzuetan lan horiek eskolara ohikotasunez joatearekin uztartu zitzaketen, baina beste batzuetan beren 
egoerak eskolara huts egitea ekar zezakeen. Kasu batzuetan, batik bat gerrak eta gerra osteak modu zuzenean 
eragin zien emakumeen kasuan, ikasketak oso goiz alde batera utzi beharra izan zituzten halabeharrez familiaren 
ekonomiari laguntzeko edo etxeko lan karga arintzeko. Urritasun egoera hartan, nola Ordiziako jendearen hala 
beste leku batzuetatik etorritakoen lekukotzek, etxeko ingurunean mutil eta neska gazteenek ekarritako diru 
sarrerak ere asko baloratzen zirela azaltzen dute. Era berean, familiako kideren batek janariaren truke lan egitea 
ere aringarri ekonomiko garrantzitsua zen.

“Se trabajaba mucho, mucho (…). [Yo] un día iba a la escuela y los otros iba a cuidar las vacas y las 
cabras [a dos horas del pueblo]” (Miguela, 1924) 

“[Siempre había] mujeres trabajando, pero siempre en cosas cotidianas, de casa…” (A. G., 1926)

“Me ha tocado trabajar mucho: en el campo, en la calle, he estado sirviendo, he estado trabajando por 
unas alubias (…) y las alubias tenían bichos, pero era igual. O sea, una lucha… Y como yo muchas, eh” (Maritxu, 
1927)

“Iban los hombres a recoger almendras al campo y luego pues las metían en una bodega (…) y metían 
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a las mujeres a descascarar. Íbamos nosotras también a descascarar. Nos pagaban muy poco, pero bueno, ahí 
íbamos también a descascarar almendras. Y a partir también. Porque entonces partíamos a mano (…). Luego ya 
pusieron máquinas (…). Ahí pagaban, pero muy poco” (Emilia, 1931)

“Guztia zen zerbait etxera eramatea (…).Bost urtekin atera nintzen amakin [baserrietan lan egitera] 
(…) [Geroago] etortzen ziren nere bila [eta amari galdetzen zioten],’beno, datorren astean egunen batean utziko 
didazu neska?’ [esku bat botatzeko artoarekin, ardiekin, babarrunekin, behiekin, txerriekin…]… Baserriko ume 
batek egiten duen bezalaxe lana (…), sikiera jana irabazten nuela [adibidez, sagardotegi batean]” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

Baina ordainsari baten truke lan egiteaz gain, etxean lan egiten hastea zen ohikoena, familia ekonomiari 
ekarpen bat egiteko xedearekin, ez etxera dirua ekarriz baizik eta helduen lana arinduz edo lan batzuk 
egiteko gurasoek inori ordaindu beharrik izan ez zezaten. Familia ekonomia horren makala ez zen etxeetan, 
elkarrizketatutako emakumeek egiten zituzten lanek ez zuten haien eskolatzea oztopatzen. Hiriguneko etxeetan 
eta baserrietan egiten ziren lan horietako batzuk adinarekin, gaitasunarekin edo gorpuzkerarekin lotuta zeuden, 
baina ezin da ahantzi sexuaren araberako lanaren bereizkuntza ere bazela. Ildo horretatik, familiaren jantziak 
garbitzea edo jostea, anai-arreba gazteagoak zaintzea edo produktu jakin batzuk azokan saltzea emakumeen 
lantzat hartzen ziren eta adin batera heltzean edo egoerak hala eskatzen zuenean ahizpen artean batek besteari 
erreleboa eman ziezaioken.

“Yo [he trabajado] en el caserío y luego pues repartiendo la leche con el burrito y las marmitas y luego 
por pisos: en un piso dejabas litro y medio, en otro dos, según la familia que eran” (Tere Aguirre, 1940) 

“[Lautik zaharrena eta tokatu zaio] amari lagundu, umeak zaindu (…) auzotik paseatzea, merienda 
ematea… amatxo txiki batzuk bezala, zortzi urtekin!” (M. G., 1956)

“Behiak eta, ba eramaten genituen leku batera belarra jatera (…) .Soroan tokatu zitzaidan itulan ibili 
(…) [baita ere] behien bila joan (…) [baina beti eskola ez zegoenenean edo eskolatik atera ondoren]” (Nekane, 
1958)

“[Zazpi senide, bera zaharrena] Etxean ume txikiak zaintzea, hori tokatu zait” (Edurne, 1959)

Laguntza esker onez hartzen zen beste lekuetako bat azoka zen: adibidez, amari lagunduz hasi zen hara 
joaten Miren, pisua eramaten, kontuak egiten... Familiako beste senide batekin txandak antolatzeko aukera ere 
bazen edo, adinaren arabera, lan zehatz batzuetan ahizpa zaharrenaren erreleboa hartzeko aukera ere bai. 

“Para no hacernos perder la escuela iba [mi hermano] un sábado con mi madre y yo iba otro sábado” 
(Pepita Arizmendi, 1935)

2.1.2-“Gurea zen lana: lana eta lana”

Ia lekukotza guztietan gizarte klase ertain edo apaleko jatorria izatearen ideia azaleratzen da. Gizarte 
klasearen kontzientzia horren ondorio nagusietako bat da diru sarrerak lortzeko beharra kasu batzuetan eta nahia 
beste batzuetan.

“[Empezó en Bilore con unos dieciocho años porque] hacía falta. Mi padre ganaba poco… Yo cuando 
empecé a ganar… que tampoco me pagaron enseguida, eh, pero luego ya empezaron a pagarme ciento cincuenta 
pesetas (…) al mes. Ciento cincuenta. Yo ganaba más que mi padre: mi padre entonces ganaba ciento treinta y 
cinco pesetas” (A. G., 1926)

“[Hamairu-hamalau urterekin neguan etxean josten zuen eta udan Donostiako jatetxe batean lan egiten 
zuen] Oso nintzen langilea. Zergatik nik edozein lekutan lana bilatzen nuen” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Le surgió la oportunidad de entrar a trabajar en una tienda y aceptó enseguida] porque no te vas a 
quedar así [en casa, de brazos cruzados] (…), pero necesidad u obligación [de trabajar]… no”. (Pili, 1948)
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“Gurea zen lana: lana eta lana” (Arantxa, 1955)

“[Amak asko hitz egiten zuen izandako lan esperientzia] Horregatik guk oso argi genuen lan egin behar 
genuela. Esan gabe, esan gabe ere, etxean gelditzea lanik egin gabe… [Mentalitatea zen] ‘Bizitzeko lan egin 
behar da’, horrelako zerbait, ez?” (Edurne, 1959)

“[Entró en una fábrica porque en casa venía bien] (…) entonces a mí tampoco me quedó otro remedio y 
(…) estudiar, tampoco me gustaba (…). Además lo que quería era ganar un poquito de dinero y… para ayudar 
(Inmaculada, 1952?) 

Etxean edo familiaren negozioan txikitatik laguntza modu zuzenean emateaz gain, nerabezaroan jadanik 
lan egiten hastea arrunta zela ikusi da, gutxienez noizbehinkako lanak egiten, maiz ekonomia informalean110. 
Elkarrizketatutako emakume askok etapa hori behin-behineko egoera bezala ikusten zuten, industriaren, 
merkataritzaren edo zerbitzuen sektorean sartu aurretik egiten zen zerbait bezala, baina beste batzuentzat beren 
irabazi iturri izan zen hamarkada batzuetan zehar:

“[Trabajó] en una casa un montón de años. Entré primero a hacer recados, porque mi padre estaba 
enfermo y (…) por ayudar en casa. Y entré primero, estando en la escuela mismo, a hacer los recados: a mediodía 
cuando salía de la escuela y luego a la tarde otra vez cuando salía de la escuela. Y luego ya cuando hice los 
catorce años pues ya me quedé en la casa (…). [Entre sus tareas cuando empezó estaba la de ir a la compra pero 
antes haber ido a preguntar los precios], venga sube y baja las escaleras, subíamos el carbón de abajo para la 
chapa… Bueno, de todo: ir a buscar leña a la Plazuela… Era ‘chica para todo’ (…)” (Mª Carmen, 1950)

Algunas de las entrevistadas destacan el papel de sus madres a la hora de encontrar esos primeros empleos.

“Nere ama izugarri artista zan lana bilatzen; guretzat, baina gehiago neretzat (…). [Adibidez, ahizpa 
eta bera umeak zirela herriko elkarte baten bazkideei kobratuz] Ordizian ibiltzen ginen (…) hilero errezibo bat 
pasatzen zen, ez naiz akordatzen zenbat pasatzen zen baina guk kobratzen genuen erreziboko orduko berrogeita 
hamar zentimo (…). Eta ahizpak eta biok hori egiten genuen hilero” (Mª Pilar Amundarain, 1944) 

“[Amak] beti esaten zigun: ‘Lanera, lanera… Ikasi!’. [Etxean] gehien, lehendabiziko gauza nahi zuten 
ikastea.  Eta gero, lana (…). Baina nik ez nuen nahi, nik nahi nuen lanera, lanera, lanera. Nik hamabi urtekin 
umeak zaintzen nituen (…) familia ezagun bat zen eta igual soineko bat erosten zidaten, urrunera zapata batzuk… 
Horrela” (Mila, 1953)

Ikasleen kasuan, beren diru sarrerak izateko edo besterik gabe lan esperientzia eskuratzeko udan lan egin 
ohi zuten, horrek gero langile finko moduan lanean hastea ahalbideratu ziezaien. 

“[Trabajaba en Bilore mientras estudiaba] los veranos y así empecé a trabajar aquí en la fábrica (…) 
Entonces era sin cobrar ni nada, era como de… ¿cómo se dice?... Como de aprendiz” (A. G., 1926)

“Ni konturatzen ninzen, hamasei urterekin eta hola, nik ikusten nituen jada batzuk hasita lanean eta 
dirua edukitzen zuten igandeetan eta hola eta klaro, gu ikasten ari ginen… Horrek pixka bat inbidia ematen zidan 
neri (…)” (M. G., 1956)

“Uda batean, egon nintzen lanean hemen Salbatoren zegoen pipar enpresa batean (…). Udako lana zen, 
eh. Zeuden emakumeak, emakume batzuk, piparrak poteetan sartzen (…). Klaro, lan hori ez zen batere erreza, 
piparrak zuzen-zuzen jarri… Eta gu ginen gazteak, klaro igual hamabost urte [genituen] eta gu joaten ginen bote 
horietan binagrea sartu (…), poteak itxi, etiketak jarri… Guk egiten genuen lan hori (…). Nik uste izango zela 
gure iniziatiba, diru pixka bat lortzeko (…), eta gero joaten ginen arropa erostera, horregatik gogoratzen naiz” 
(Arantxa, 1955)

“Nik ikasten nuen bitartean udaran lan egiten nuen, dirua behar nuen: zerbitzari taberna batean edo 
jatetxe batean, dendako saltzaile (…) edo klaseak ematen (…) [eta lehenengo soldatarekin] erosi nuen txirrindula 
bat” (Edurne, 1959)

110 Horietako askorentzat egonkortasuna urte batzuk geroago iritsi zen industria edo merkataritza bezalako sektoreetan, baina aurrerago 
hitz egingo da horretaz.
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2.2-Lehen mailako ikasketak eta lan aukerak 

2.2.1-“¿Hay que estudiar? Para los dos no llega”

Zailtasun ekonomikoko egoeretan hezkuntza bigarren mailara pasatzen zen, eta hori oso nabarmena 
da gerra eta gerraostea bizi izan zuten emakumeen lekukotzetan bereziki. Bestalde, frankismoaren garaiko 
eskolek emakumeak etxera bideratzen zituzten hasiera-hasieratik. Hala, zazpi eta hamalau urte bitarteko neska 
eta mutilen hezkuntzaz arduratzen ziren “Eskola Nazionaletan” sexuaren arabera gela ezberdinetan banatzen 
zituzten, mutilen gelan maisu bat izaten zuten eta nesken gelan maistra bat. Egoera horri, emakumeak ugalketaren 
eremura bideratzen zituen pentsamolde tradizionalaren esparruan, gizonak ekoizpenaren eremura bideratzen 
zituztela gehitu behar zaio, eta horien hezkuntza lehenesten zela (eta ez neskena) inbertsio bat zela pentsatzen 
zutelako. Berrogei edo berrogeita hamargarren hamarkadan jaiotako emakumeek ere etxean bazterkeria jasan 
izana azaltzen du horrek, bere anaien aldekoa:

“A la escuela no nos mandaban por trabajar. Mis hermanas las cuatro mayores no pisaron la escuela. 
Aprendieron (…) en las casas donde estaban sirviendo” (Miguela, 1924) 

“[Amak] berarekin eramaten ninduen, horregatik zen eskolara ez jutea. Eta neskana nola ez zen 
obligazioa –mutilak bai, eskola, baina neskanak…– orduan garai hartan ez zitzaion inportantzirik ematen (…). 
[Bitartean hiru nebak] eskolara joaten ziren baina ni beti amakin ibiltzen nintzen” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[En general] era  más importante que estudiasen los chicos que las chicas” (Ester Iruin, 1948)

“Y era: ‘¿hay que estudiar? Para los dos no llega’. Era evidente aquello. Y entonces pues bueno, pues 
se decidió que el que estudiaba era mi hermano. Yo hice todos los estudios primarios hasta que terminé” (MV., 
1952)

2.2.2-“Bazeuden monjak (…) eta gero ziren ‘Las Nacionales’…”

Elkarrizketatutako emakumeek diotenaren arabera, eskolatzeko lehen urteetan hiru aukera zeuden 
Ordizian: eskola nazionalak, karmeldarrak eta karitatearen mojak. Eskola bat edo beste aukeratzeko unean 
familiek hartu beharreko erabakia, beste faktore batzuen artean, arrazoi ekonomikoen ondorio izaten zen, eta 
edonola ere hiruretan dena gaztelaniaz irakasten zen. 

“Ordura arte eskola, doktrina, katekesia… Hori dena erderaz egiten genuen, guk ez genuen euskeraz egin 
(…). Hemen ziren Karmelitak eta Monjak… Karitatekoak. Eta gero nazionalak. Eta gero mutilentzat, Lasalleko 
eskola. Beno, ba gu joaten ginen hirurok Karitateko Monja horietara, Karmelitak zen beste kategori bat, gehiago 
pagatu behar zen eta hola (…). Eta hamar urterekin nere ahizpa eta ni eskola nazionaletara pasatu ginen” (Mª 
Pilar Amundarain, 1944).

“Hemen Ordizian (…) bazeuden monjak, unas carmelitas y otras de la Caridad. Ni txikitan egon nintzen 
horietako batean. Eta gero ziren Las Nacionales, baina hori, ume pilo bat, tokirik ez… [70ko hamarkadan 
Urdaneta eskolak eraiki arte]” (M.G., 1956)

2.2.3-“... Sei urtetik hamalau urterako neska guztiak elkarrekin…”

Belen Maizak Eskola Nazionaletan jaso zuen eskolatze mota nolakoa zen azaltzen du, sexuen arabera 
bereizitako geletan: 

“Garai hartako nolabaiteko gizarte ereduak ezartzen zuen eskola franquista zen. Egunero kantatzen 
genittun ‘Cara al sol’ eta bueno, falangeko hainbat eta hainbat abesti. Nik ez det ezagutu euskaraz hitz egiteagatik 
eraztunik  eskolan. [Garai hartakoa] hezkuntza errepikakorra [zen] eta bi zutabe zituen: batipat erlijioa eta beste 
aldetik errejimenaren nolabaiteko arauak eta pentsamenduen edo balioen transmisioa” (Belen Maiza, 1945) 

Goierriko udalerri txikiagoetan hezkuntza soilik eskola nazionaletara mugatu zitekeen, baina baldintzak 
Ordizian deskribatutakoen oso berdintsuak ziren:

“Sei urtekin edo hasten ginen eskolan (…). Ba sei urtetik hamalau urterako neska guztiak elkarrekin 
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egoten ginen. Eta sei urtetik hamalau urterako mutil guztiak beste gela batean elkarrekin [neskak andereño 
batekin eta mutilak maisu batekin] (…). Eta lehenengo oroitzapena daukat ‘bandera’- nik ez nekien ‘bandera’ zer 
zen -, ‘bandera’ bat ateratzen genuela balkoira eta ‘Cara al sol’ abesten genuela (…). Lehen-lehenengo kurtsoan 
bakarrik” (Nekane, 1958) 

Eskola nazionaletako maistren prestakuntzak ez du hezkuntza ereduaren alderdi autoritarioa ezkutatzen, 
boterean zegoen ideologiaren isla. Gainera, irakasleak normalean emakume kanpotarrak eta erdaldunak izateak 
ikasleekiko distantzia areagotzen laguntzen zuen. Egoera hori zailtasun gehigarri bat zen hizkuntza oztopotik 
abiatzen zen testuinguru horrentzat, ikasle askoren ama hizkuntza (eta batzuetan hizkuntza bakarra) euskera 
baitzen eta hezkuntza soilik gaztelaniaz ematen baitzen.

“[En las escuelas nacionales había] una maestra navarra… Que nos daba caña aquella…” (Tere Aguirre, 
1940)

“Irakasle gehienak kanpotarrak izaten ziren (…). Irakasleekiko errespetu osoa [zegoen] gure eskola 
garaian baina guk… Arrotzak ziren haiek, ezta? Hemengo berririk ez zuten, beno, beraiek zetozen misio bat 
betetzera eta punto (…). Eta gero ze deskalifikazio eta ze gauza (…) pertsonekiko, ezta? [Adibidez] ‘tú no vales 
para nada’, ‘qué quieres hacer en la vida’, ‘eres un pendón’… O sea, horrelako gauzak gelan entzun egiten ziren, 
ez? Entzun egiten ziren (…)” (Belen Maiza, 1945)

“Klaro, nik etxean euskaraz hitz egiten nuen, noski, erderaz ez nekien ezer; eta irakasleak euskeraz ez 
zekin ezer (…). Burgosekoa zen eta pentsatzen dut -ziur nago - oso pertsona ona zela. Ze jo, ez gintuen inoiz jo. 
Hori bai, eskolan nik askotan kopiatu dut ‘en clase no hablaré vascuence’, cien veces (…). Gure irakaslearen 
helburua zen guk gaztelania ondo ikastea (…). Bera horretarako zegoen, bere helburua zen gaztelania ondo 
ikastea” (Nekane, 1958) 

Sexu araberako bereizketa zela eta, ez zuten aurkako sexuko kideen erreferenterik, eta horrek gelan 
sustatutako genero rolak berrelikatzen zituen. Alderdi sozial horrek zerikusia zeukan “mutilen” jardueratzat 
jotzen ziren ekintzekiko interes ezan, ariketa fisiko motaren bat egitea izan zitekeen bezala.

“[Lehen Hezkuntza ikastola batean ikasi zuen, neskak eta mutilak elkarrekin. Bigarren Hezkuntzara 
pasatu zenean ikastetxe erlijioso batean hasi zen, bakarrik neskekin eta] oso arraroa egiten zitzaizun, ze mutilen 
jokuak… Ni adibidez kirolzalea izan naiz; klaro, atsedenean nik askotan mutilekin jolastu det. Klaro, ya ez zuen 
inork kirolarik egiten, ya atsedenean [bakarrik zen] hitz egitea … O sea, desberdina, giroa oso desberdina. Oso 
desberdina (…). Gehienak, gehienak monja eskoletatik etortzen ziren [eta haiek normala ikusten zuten]” (Josune, 
1963)

Bereizketaren beste ondorioetako bat familia eredu eta rol banaketa “tradizionala” jarraitzea zen, eta 
beraz, arratsaldeetan neskak “josketa ikastaroetara” joaten ziren (Apezetxea y Ozaita, 2016: 40-41). Edukien 
bereizketa horrek, eta hamalau urte bete ondoren neska gehienek ikasten ez jarraitzeak, lortu zitzaketen lan motak 
baldintzatzen zituzten neurri handi batean. Lan aukerak bilatzeko unean, familiaren ingurunean “etxeko lanak” 
egiten irabazitako esperientziari josten eta eskulanetan lortutako ezagutzak gehitzen zitzaizkion.

“Nosotras hemos sido analfabetas, yo sé leer y escribir (…) Estuve bastante tiempo con monjas, pero allí 
pasaba lo mismo: había chicos y chicas: a los chicos les daban clase pero a las chicas teníamos que servir, nos 
enseñaban a coser, a lavar,...” (Maritxu, 1927)

“Yo iba a la escuela y la maestra pues nos enseñaba a bordar, a hacer vainica, a hacer punto, a todas las 
cosas nos enseñaba (…). [En la escuela bordó] una mantelería muy bonita, almohadones con vainica (…). Nos 
entreteníamos por la tarde haciendo labores” (Emilia, 1931)

“[En las Carmelitas] la Hermana Mª Cruz sí nos enseñaba algo [de costura] (Inés Atxega 1939)

“Y las Monjas [de la Caridad] también [nos enseñaban] a hacer puntos… (…) que hacías muestrarios, 
hacías cosas (…), punto de cruz…” (Tere Aguirre, 1940)

“Nik uste dut markatuta zegoela baita ere nesken etorkizuna, nesken funtzioa gizartean zein zen, eta zen 
batipat ezkontzea eta orduan ezkontzarako behar ziren baliabideak. Labore asko egiten genuen: punto de cruz, 
trapuak, etxe bat nola eraman behar zen eta horrelako kontuak, ezta? (…)” (Belen Maiza, 1945)
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2.3-Josketa: emakumeen hezkuntzaren osagarri izatetik bizibide izatera

2.3.1-“…Salíamos de trabajar e íbamos a aprender a coser, a bordar…”

Eskola ez zen neskak jostera, brodatzera edo gurutze puntua egitera bideratzen zituen eragile bakarra: 
imajinario kolektiboan emakumeek eskulan horiek egiten jakin “behar” zutela horren zuten gogoan, ezen familia 
askok beren alabak eskulanak ikastera bidaltzen baitzituzten astean zehar hainbat orduz. Familia inbertsio 
moduko bat zen nolabait, neska baten heziketaren parte zela uste baitzuten. Helburu horrekin, lehen hezkuntzan 
nesken curriculumaren esparruan jasotzen zituzten arratsaldeetako josketa eta eskulan ikastaroei etapa hori 
amaitu ondoren alor horretako trebakuntza gehitzen zitzaion. 

Taldeko saio bateko pasarte honetan, neska gazteek jasotzen zuten trebakuntza osagarriari ematen zitzaion 
garrantzia erakusten duten elementu batzuk ageri dira111:

Rufi: “[Además de fábricas había] mucha costura, y mucha modista, y corte y confección. Se iba mucho 
también, eh. Yo me acuerdo que íbamos a trabajar, salíamos de trabajar e íbamos a aprender a coser, a bordar…”

Adela: “Sí, porque en la mentalidad de las madres eso era hacer algo”

[Pregunta: O sea las madres querían que aprendiérais a coser y a bordar… ¿para cuando os casárais o para 
ganaros la vida de esa forma?]

Adela: “No… No sé, para aprender”

Isabel: “Ahora no es como vosotras, que no lleváis el ajuar. Entonces, a bordarlo. Yo me bordé todo, que 
ahora está en el armario muerto de risa (…)”

Adela: “Salíamos [de la fábrica] y nos íbamos a Beasain a corte y confección, y también donde la de 
Carrión” 

Jantzigintzan, josketan eta oihalak saltzen lan egiten zuten emakumeak izan ohi ziren ezagutza horiek 
irakasteaz arduratzen zirenak, eta ikastaroak beren lantokietan bertan ematen zituzten modu praktikoan: beren 
etxeetan, lantokietan, saltokietan...112. Norberaren motibazioaren, gaitasunaren edo uneko beharren arabera, 
denbora gehiagoan edo gutxiagoan jarraitzen zituzten ikastaroak, kasu batzuetan hainbat urtetan zehar. 

Trebakuntza maila handiagoa lortzeko eta bide batez gaitasun hori tituluren baten bidez frogatu ahal 
izateko akademietara edo heziketa eskola jakin batzuetara joan zitezkeen. Pauso hori emateak motibazio 
handiagoa eskatzen zuen bai gaztearen bai bere familiaren aldetik, eta batzuetan ikastera beste herri batera joan 
behar izatea ere ekar zezakeen. Horrenbestez, esan daiteke jasotako lekukotzen artean batzuek ikaste prozesu 
hori normalizatutako zerbait bezala barneratzen zutela nahiz gehiegi ez gustatu eta beste batzuek ikasteko eta 
espezializatzeko benetako interesa zutela; are gehiago, batzuk horretaz bizi nahi zuten. Argi antzematen dena 
zera da, beste lanbide batzuekin gertatzen zen ez bezala, josketaren kasuan familietan prestakuntza hori sustatu 
egiten zela. 

“[Una hermana aprendió] con una modista muy buena que había en Ordizia; luego corte aprendió en San 
Sebastián y luego cosió muchísimo para gente de fuera y así” (Tere Aguirre, 1940)

“Graduadoa ateratzen zendun eta gero zenuen kozinan ikasi eta josten. Ni hasi nintzen josten ikasten” 
(Miren, 1937?)

“[Hamalau urterekin] edo lehenago, josten ikastera: guk josten jakin behar gendun. Bai. Prexixo (…). 
Etxe batera joaten nintzen [ikastera]” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Bordatu egin det dena (…). Hori erakutsi zidan lehengusu batek Errenterian (…). Han osabak eta 
geneuzken (…) eta erakutsi zidan bordatzen. Makinan (…). Igual hile batean egoten nintzen hiru aldiz, edo lau 
egun, bost egun edo sei egun... (….) Eta telak ebakitzen, kortea… Donostin ikasi nuen” (Agapita Tolosa, 1930)

111 Rufi (1951), Adela (1952) eta Isabelenak (1946) dira hitzak.
112 Lekukotzetan Garin ahizpak, Vicuña, Paquita Mendizabal eta abar aipatzen dira.
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“Ama gustora [zegoen, bera josten ikasten ari zelako eta] nere amari pena ematen zion nik nola ikusten 
zuen abilidadea neukala beste gauza bat ikasteko… (…). Dana josteko eta dana eskulanetakoa” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

“La opción de mi madre era que yo fuera modista (…). Y ahí estuve dos años de modista hasta que yo… 
yo era consciente de que aquello a mí… o sea, no me iba para nada (…). Me ha servido muy bien [para coser o 
hacer arreglos puntuales], pero ya cuando me querían llevar a corte y confección yo dije: ‘no, no’. Ese trabajo 
no… no era para mí” (MV., 1952)

Ama batzuek nahiago zuten beren alabek bizimodua jostetik ateratzea fabrika batean lan egitea baino, 
eta horrek nolabaiteko aurreiritziak erakusten ditu. Era horretan, gehiago balioesten zen joskintza bezalako 
“emakumeen” lanbide bat, askotan gainera etxean bertan egiten zena, fabrika alorreko espazioetan emakumeek 
burutzen zituzten lanak baino, giro maskulinoago batekin lotua baitzeuden. Adibidez, taldeko saio batean 
partaide batek bere amaginarrebaren iritzia aipatu zuen “las fabricantas113 éramos malas amas de casa” eta 
honako elkarrizketa honi eman zion hizpidea:

Raquel: “Ah, sí, estaba muy mal visto que las mujeres trabajaran, ‘las fabricantas’ [les llamaban]” 
[Risas]

Adela: “Tenían la idea de que éramos como muy ordinarias (…) No sé, porque las modistas y así eran…”

Rufi: “…Como más femeninas”

Raquel: “¡Pero yo he trabajado en la fábrica y luego he ido a aprender a coser y a bordar, eh!”

Rufi: “¡Y nosotras! Aprendí a coser y todo” [Alguien dice: “¡Y Corte y confección!”]

Raquel: “Pero en general… [de las mujeres que trabajaban como obreras en fábricas se pensaba] que no 
éramos buenas amas de casa”

Aurreko azalpenek erakusten dute, nolabaiteko presio soziala zegoela etxetik kanpo lan egiten zuten eta 
etxeko ekonomiari ekarpen bat egiten zioten emakumeek ez zezaten gainera beren etxeko aldea, emakumezkoa, 
zaintzei loturikoa, albo batera utzi. Are gehiago, belaunaldi hartako emakume askok beren emetasuna zalantzan 
jartzen zen sentipena zutela ere azaleratu da, horrenbesteraino ezen fabriketan egiten zuten lana (burutzen zituzten 
jarduerak, sartzen zituzten orduak edo jasotzen zuten ordainsaria) gutxiago balioesten baitzen beren eginkizun 
garrantzitsuena bezala ikusten zen hura ere betetzeko zuten gaitasuna baino, hau da, etxeaz arduratzea baino. 
Hala, gazteak zirenean, artean beren familiak osatu gabe zeudenean eta beren guraso eta anai-arrebekin bizi 
zirenean ere, neska gazteek normalizatu egin zuten “lanaldi bikoitzaren” nozioa.

Azkeneko pasadizo batek ere erakusten du zeinen onartuta zegoen emakumeek fabrikako lana 
“eskulanetan” jasotzen zuten prestakuntzarekin uztartzea114: elkarrizketatutako emakumeak urte batetik gertu 
zeraman enpresa batean lanean eta zazpietan ateratzen zen bere ordutegi arrunta hura zela uste zuelako, nahiz 
lankide batzuk seietan ateratzen ikusi; egun batean, norbaitek esan zion zazpietan aterata ordu gehigarri bat 
sartzen ari zela; eta harrituta geratu zen, ez baitzen hura bere asmoa:

“… zergatik nik orduak sartzen baditut, beste langile batentzat kentzen degu (…). Hurrengo egunean 
seiretan fitxatzera noala eta nagusiak, ‘nora zoaz?’; eta nik, ‘etxera’; ‘etxera? Besteek sikiera ‘jostera’ esaten 
dute! zu gainera ‘etxera’!’… Ni geratu nintzen… ‘Baina (…) neri esan didate nere ateratzeko ordua seiretean 
dala’;’Bai, bai, bai, bai. Baina etxera… jostera ere ez [joatea]…’(…)” (Mila, 1953)

2.3.2-“…eduki duen opari bakarra dela josteko makina bat”

Puntua, kakorratzak, josketa, adabakiak, eta abar emakumeen zaintzen alorreko berezko jardueretako 
batzuk izan dira tradizioz, familiaren kide guztien jantziak (edo behintzat jantzi batzuk) egiten edo konpontzen 
baitzituzten. Lan horiek, denbora dezente eskatzen zutenek, etxeko aurrekontuan dirua aurrezten laguntzen zuten, 

113  “Fabricanta” fabriketako emakumezko langile gisa ulertua. Pasarteko partaideak Raquel (1949?), Adela (1952) eta Rufi (1951) dira.
114  Ikusten den bezala, bere lanaldia amaitzean langilea, esate baterako, bere intereseko beste alorren bateko formakuntzaren bat 
jasotzera joatea edo denbora hori aisialdirako erabiltzeko aukera ez zitzaion burutik pasa ere egin.
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lehengaiak erostea egindako jantziak erostea baino askoz merkeagoa baitzen. 

Eskulanen kontzeptua eginkizun eta denbora-pasa artean kokatzeak eta “beren sexuari zegokion” 
jardueratzat hartzeak, garrantzia kentzen zion bai kualitatiboki bai kuantitatiboki. Hala, estatistika ofizialetan ez 
agertzeaz gain, zaintzen alorreko beste lan batzuekin gertatzen zen bezala, tradizioz ez zuten balio ekonomikorik 
izan familiaren barruan (Durán, 2005)115. Gainera, lan horiek beste norbaitentzat egiten zirenean doan egin 
zitezkeen (mesede moduan, opari gisa, eta abar) edo diru gutxiren truke: 

“Y luego yo de soltera hacía muchas chaquetas para los niños recién nacidos, así, de familiares y vecinas 
y todo eso. Y calcetines… ¡Bueno, calcetines a mi padre...! (…). [Respecto a las vecinas] entonces como no había 
tampoco mucho dinero (…) nos ayudábamos los unos a los otros, no es como ahora (…). Yo ya te digo: yo he 
hecho mucho para fuera, pero yo no he cobrado nunca nada. Nada. Pero bueno, me ha gustado y lo he hecho” 
(Emilia, 1931)

“[Enkarguak zirenean, prezioa bezeroarekin adosten zen. Hala ere] gutxi irabazten zen; oso gutxi, oso 
gutxi, oso gutxi (…). Garestiena garai hartan… (...). Ehun pezeta [kobratzea] ya asko zan (…). Haria ez da sekula 
kobratzen (…) [baina] botoiak, hebillak eta horrelakoak behar bazituen, bai” (Mª Rosario Mujika, 1934)116

Etxeko kideen tamainarengatik edo josketa diru sarrera iturri izan zitekeelako, josteko makina bat erostea 
familia inbertsiotzat zuten117, honako lekukotzek adierazten duten eran:

“[Ahizpak esaten du] berak eduki duen opari bakarra dela josteko makina bat, zergatik (…) arropa 
egiten zuen danontzat” (Arantxa, 1955).

“Hamazazpi urtekin aitak erosi zidan makina bat josteko. 
Amak esan zion Tolosara joateko eta joan ginen. Eta lau mila pezta 
pagatu zituen” (Agapita, 1930)

“[Gurasoek] urtero txerri bat hazten zuten (…). Txerrie 
gizentzen zuten (…) baina txerri hura ez zuten jaten gero, ez, saldu 
egiten zuten eta horrekin erosten zuten edo pagatzen zuten zerbait 
behar zutena. Eta [aitak] beti esaten zuen nik josten nuen Sigma makina 
hori txerria saldutako diruarekin erosi zuela” (Mª Pilar Amundarain, 
1944)

Anekdota gisa, 1950. urtean Santa Ana aldizkarian, artean, Sigma 
josteko makinaren iragarkiak jartzen zituztela ikus daiteke, eta iragarki horiek 
azpimarratzen zuten “ez da gutizia” baizik eta “behar-beharrezko gailua da”.

2.3.3-“Ha habido buenísimas modistas en Ordizia” 

Aurreko testigantzaren batek azaleratu duen bezala, josketa 
ezagutzak eta antzekoak neskei eman nahi zitzaien hezkuntzaren 
atal bat izan ohi ziren, etorkizunean ama eta emazte moduan 
izango zuten eginkizunari begira. Baina, gainera, jostuna izatea 
emakumeentzat lanbide egokia eta, areago, desiragarria zela 
pentsatzen zuten: “emakumeen” jarduera bat zen, denden moduko 
ingurune errespetagarrietan burutzen zen, edo etxean bertan ere bai, 
eta horrek josketa beste zaintza lan batzuekin uztartzea errazten 

115 Mª Ángeles Durán ikerlariak hainbat ikerketa egin ditu emakume eta gizonen arteko zaintza lanen banaketari buruz ekonomiaren 
ikuspuntutik. Emakumeek zama handiagoa dutela eta horrek aisialdirako eta beren buruak zaintzeko denbora kentzen diela 
azpimarratzen du. Horrez gain, zerbitzu horiek doan betetzen dituzte, asteko egun guztietan eta egunean hainbat ordutan zehar, etxeko 
ingurunetik kanpo lan horiek ordainduta leudeken bitartean. Bestalde, lanaldi bikoitza neurri handiagoan bereganatzen dute emakumeek, 
eta eurek jasaten dute aukera galera handiena. 
116 Sartu zitekeen denboraren araberakoa zen iraupena, baina soineko batek hiru eguneko lana eman zezakeen.
117 Lehenengo lekukotzan elkarrizketatuak bere ahizpari buruz hitz egiten du, 1935ean jaioa eta bederatzi anai-arrebetan zaharrena zena. 
Ondorengo bi lekukotzak besteentzat josten zuten emakumeenak dira: Agapitak, Eredu-rentzat; Mª Pilarrek (bere amak eta ahizpak 
bezala), hainbat denda eta jostundegirentzat.

Sigmaren iragarkia (1950)
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zuen118. Alabaina, kontuan izan ohi ez diren beste elementu batzuk ere baziren: adibidez, josketa oso maiz 
ekonomia informalaren eremuaren barruan kokatzen zela eta momentu jakin batzuetan jantziak garaiz amaitzeak 
lanaldi amaiezinak eskatzen zituela. Horrenbestez, ondo ikusitako jarduera bat zen baina baldintza ekonomikoei 
eta lan baldintzei zegokienean nolabaiteko urritasuna zekarren.

“Ha habido buenísimas modistas en Ordizia (…). [Pero la costura] es muy sujeta: cuántas veces me ha 
tocado domingos a mediodía (…) [venir a buscarla unas amigas], ‘Inés, ¿vas a salir?’ [y tener que contestar], ‘no 
puedo, que le estoy ayudando a la ama’ (…). Nuestra ama siempre solía decir: ‘siempre se tarda más de lo que 
piensas’ (…)” (Inés Atxega, 1939)

“[La hermana] siempre cosiendo, entonces no ha dependido nunca de nadie, era lo que ella hacía. Y 
cuando se casó (…) no como antes, pero siempre siguió. Porque la costura (…) es una cosa que si la sabes 
siempre tienes a alguna: ‘ay, ¿esto me puedes hacer?’. Y esto, y lo otro, y la prima, y la vecina de abajo y la 
de arriba, siempre tenía algo (…). [Crees que vas a terminar a una hora] y ya, ya: estás a la noche dándole el 
último… Sí, sí, la costura es pesadísima (…). [A veces había tanto trabajo que] igual tenías que mandar [una 
prenda] en el autobús y la otra todavía planchando (…). Tremendo, eh” (Tere Aguirre, 1940)

Mª Carmen, Mª Rosario edo Mª Pilar jostetik bizi izan ziren. Esperientzia ezberdinak izan zituzten arren119 
beren kontakizunek sektore horretako ezaugarri garrantzitsu batzuk erakusten dituzte, besteak beste, jasotako 
formakuntza eta espezializazioa, lana etxe barruan egiten zela, amek zeukaten eginkizuna, beren dedikazioa edo 
jasotzen zuten ordainsaria.

Mª Carmen Arrietaren amak denda batentzat gizonentzako laneko jantziak etxean josiz atera zuen aurrera 
familia. Mª Carmenen ahizpa nagusia laguntzen hasi zitzaion lehen hezkuntza amaitzean, baina amak zera nahi 
zuen “quería que yo fuera modista (…) [y la mandó a aprender con] una modista muy buena en Ordizia”. Denbora 
baten ondoren, hamazazpi urte inguru zituela, ahizparekin batera etxean josten hasi zen, ama etxeko lanak egiteaz 
gehiago arduratzen zen bitartean. Oihala ematen zieten eta handik mozten eta josten zituzten agindutako piezak. 
Gutxi gorabehera, goizean bederatzietatik hamabietara eta arratsaldean ordu bi eta erdietatik edo hiruretatik seiak 
arte egiten zuten lan. Tenían “una rutina de decir ‘tantas prendas [al día]’ (…) Ya le teníamos cogida ya la 
marcha [y entre las dos llegaban a hacer] según si eran prendas de camisa, hasta veinte; de pantalones, menos 
(…)”. Romero dendarentzat egiten zuten lan gehien bat “y todos los días preparábamos ya la labor terminada, 
y ya entregábamos, nos pagaban y a correr (…). [Se cobraba] el mismo día, todos los días trabajo y dinero, 
trabajo y dinero”. Postuetako oihal saltzaileen enkarguak ere jasotzen zituzten, baina hori noizean behin izaten 
zen, “nosotros ya era como una industria lo que teníamos aquí en casa. Teníamos dos máquinas y a lo último ya 
tenían motor” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

 “Etxe aldamenean jostune bat zegoen. [Amak titare txiki bat erosi eta] titare honekin hasi nintzen ni josten. 
Eta gero afizio, afizio ikaragarrie. Gero baserrietara eta hola lanera joaten nintzela, ba eskatu nien ba egunez lana 
egingo nuela baina iluntze aldera libre uzteko josten ikastera joateko eta joaten nintzen hemen, Ordiziko plazan 
zegoen oso modista on bat danetik egiten zuena, danetik. Eta zortzietan joaten nintzen eta gaueko hamarrak arte 

ikasi nuen (…). [Neska] asko joaten ginen (…) 
asko gustatzen zaizun gauza errezago egiten 
da. Eguzkia hartzera joan beharrean etxera 
joaten nintzen eta umeentzako gorritoak egiten, 
edo galtzerdiak egiten [egoten zen. Hamabi 
urterekin“corte y confección” ikasi zuen eta 
hamahiru edo hamalau zituela etxean enkarguz 
josten zuen. Urte batzu beranduago, udan lan 
egiten zuen jatetxeko andreak bere lanagatik eta 
umeentzat egiten zituen arropengatik saritu nahi 
izan zion eta galdetu zion ea ote zegoen bereziki 
desio zuen zerbait. Mª Rosariok erantzun zion 
nahi zuena zela] ‘ir a un colegio de monjas a 
aprender a rematar bien las prendas’ (…). 
[Beraz, andreak bizpahiru hilabeteko kurtso bat 

118 Edo ordaindutako beste lan batzuekin, adibidez Mª Rosariok jatetxe batean egiten zuen lan udan.
119 Mª Carmen eta Mª Pilar hamasei urte ingururekin hasi ziren; lehenengoak utzi egin zuen ezkondu zenean eta bigarrengoak hogei 
urterekin utzi zuen, denda batean lan egiteko; Mª Rosariok urte gehiagotan jarraitu zuen josten eta denda bat irekitzen amaitu zuen.

Mª Rosario Mujikaren titareak
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ordaindu zion Donostiako Los Angeles Custodios ikastetxean, monjekin], bertan ikasi nuen enkañonatzen (…), 
almidonatzen eta gauza fiñak egiten(…). [Gero bere etxeko sukaldean josten zuen] klientela neukan, etortzen 
ziren eta neurrira egiten nien (…). Orduan dana neurrira egiten zen” (Mª Rosario Mujika, 1934) 

“Eskolatik atera eta joaten ginen Pakita Mendizabal[ekin](…) Handik independizatu nintzen, nere kasa 
josten [hasi] eta Caraso ahizpak (…).  [Baina] nahiz hara ikastera juan, nik nere kasa ere etxean josten nuen (…). 
Ya 16-17 urterekin ya hasi nintzen nere etxean ni galtzak josten (…). Eta nere ahizpa. Eta nere ama. Egunero 
(…) Zumarragako sastrería baterako, Beasaingo Agirre sastreriarako, Ordiziko Yañezi ere uste dut baietz, gero 
partikularrak ere bai josten genittun. Ni akordatzen naiz egiten genittula egunean bi praka eta erdi josi. Gero 
asteburun, plantxa – zergatik orain tergala eta hori dau baina hori ez zegon-, ordun ni akordatzen naiz ordu 
t’erdi pasatzen nuela praka bakoitza plantxatzen eta plantxa potolo berezi handi batekin, eh (…). Larunbatean 
nik plantxatu eta nere ahizpak entregatu Gero bazegoen baita ere beste era bat: ekartzen zizuten, sastreriatik 
batipat preparatzen zizuten eta gero haiek probatzen zituzten. Horiek bi lan ziren, preparatzeko eta gero (…) 
zeozer mugitu behar baldin bazan  etxera ekarri behar zenduen berriro, baina nahiago izaten genuen hasi eta 
bukatzekoa. Errezagoa zan (…). Hori ere ez det esan – eta gainera ere esan egin behar det – josten gendunen 
egunero, egunero mezatara etortzen ginen. Zortzietako mezatara. Eta mezatatik atera eta etxera eta ni ya makina 
[erabili]… Askotan, segun lan asko baldin bazan, makinan gosaldu ere bai, makinatik ia mugitu gabe” (Mª Pilar 
Amundarain, 1944)

2.4-Ikasketak areagotzea

2.4.1-“Yo no me planteé nunca otro trabajo”

Hezkuntza aukerak eta lan aukerak elkarrekiko lotura garbia dute: alde batetik, hezkuntza aukerek 
finkatuko zituzten neskek eskuratu ahalko zituzten lanbide motak; bestetik, etorkizunean lan aukera jakin batzuk 
izateak lehen hezkuntzaz haratago ikasten jarraitzea bultzatzen zuen.

Lehen hezkuntza amaitzean neskek ikasketak uztea normalizatutako egoera bat zela azaltzen dute 
lekukotza gehienek, batez ere elkarrizketatutako emakume helduenen artean, salbuespenak ere badiren arren:

“De pequeña íbamos a donde (…) ‘las del Hospital’, que les llamábamos, que son las [monjas] de San 
Vicente de Paúl. Y luego ya fui al colegio de las Carmelitas y ahí estuve hasta los 9-10 años. Luego de ahí pasé a 
Tolosa, al colegio de las Hijas de Jesús. Ya cuando iba a empezar a estudiar alguna cosa no sabía si iba a ir por 
Magisterio o por… Pero al final fue por Comercio. Tengo el título de Perito Mercantil. Ahí estuve unos cuantos 
años. De ahí nos examinaban en San Sebastián (…). Luego ya antes de terminar me fui a Madrid porque mis 
tías tenían allí una pensión y ya terminé allí, en la Escuela de Comercio, en la Plaza de España” (A. G., 1926)

Oinarrizko hezkuntzak ematen zituen aukerak prestakuntza gutxiko lanpostuetarako izaten ziren, eta 
zailtasunak zekartzan lanbide espezializatuagoetara sartzeko; hori oso agerikoa zen fabriketako lanetan, dagokion 
atalean azalduko den bezala. Hala eta guztiz ere, enpresaren barruan lanpostu jakin batzuk lan maila baxukoak 
izan arren, lan horiek egiten zituzten emakumeek asko balioesten zituzten, batetik jakitun zirelako ez zutela 
prestakuntzarik lanpostu hobea lortzeko eta bestetik sozialki ondo ikusita zeudelako emakumeentzat. Mª Teresa 
Arrietaren kasuan, enpresa batek artxiboen arduradun edo telefonista-harreragile izateko aukera eman zion eta 
bigarrena hautatu zuen. 

“[Había estudiado en las Carmelitas] hasta los quince años. Salir de la escuela, y a coser. Lo demás, 
nada (…) Me dijeron que tenía que ir siempre muy bien vestida (…) que era muy activa, que valía para ello” (Mª 
Carmen Arrieta, 1930)

Nolabaiteko industria eta merkataritza ehuna zuten gariko beste udalerrietan gertatzen zen bezala, 
Ordizian hamalau urte bete ondoren neskak trebakuntza baxuko lanak betetzen hasten ziren bai fabriketan, 
dendetan edota partikularren etxeetan. Etxean lan egiteko aukera ere bazen, familiaren zaintzari lotutako lanak 
burutuz; edo baserrian bizi ziren kasuetan nekazaritza eta abeltzaintza lanak eginez (produktuen merkaturatzea 
ere bai batzuetan); edota fabrika edo dendentzat eskulanak eginez (josketa, paketatzen, eta abar), lekukotzek 
erakusten duten eran120: 

120 Lehenengoan Raquel (1949?), Adela (1952), Inmaculada (1952?) eta Rufi (1951) dira hizlariak.
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[Pregunta: ¿Cuáles eran los trabajos a los que podías aspirar? En vuestras expectativas, ¿queríais trabajar 
en lo que fuera o en algo concreto?]

Raquel: “Yo no me planteé nunca otro trabajo, yo estaba a gusto trabajando [en una fabrica]” 

Adela: “Yo, en mi situación, una fábrica. Sin estudios… Hombre, en una tienda ya le coges, ¿no? pero yo 
te quiero decir que yo mi idea era… [una fábrica]”

Inmaculada: “Pero de hecho de todas formas en aquel tiempo tenías trabajo para ir a una fábrica, para 
ir a tienda…” [Alguien dice: “Sí, si no te gustaba te ibas a otro sitio”]

Rufi: “Lo que pasa es que en una fábrica se ganaba más que en tienda, más que de modista, más que en 
peluquería…”

“Nik esango nuke [ohikoa zela ikasketak uztea] hamabi-hamalau urterekin (…). Eta gainera gero hemen 
neskena izaten zen edo dependiente lanean hasi edo beharbada handik kanpo takigrafia eta mekanografia egin 
gero bulego batean lan egiteko… Josten ikasi… Beno, horiek ziren nolabait neskei zuzendutako ibilbideak, ezta? 
(…) Pribatuak, eh, pribatuki (…). Pertsona batzuk agian frantsesa ikastera joaten ziren bulego batean sartu ahal 
izateko… Hori zen neskentzat zegoen nolabaiteko alternatiba eta alternatiba horrek esan nahi du ba benetan 
gizarteak emakumeekiko ze espektatibak zituen, ezta? Hau da, zuk gizartean leku hau daukazu, zure garapen 
esparrua hau da” (Belen Maiza, 1945)

“Lagun batzuk ikasten jarraitu zuten ba magisterio, erizaintza…Horrelakoak (…) [eta beste batzuk] 
hamalau urtekin bukatu eta lanera (…). Beharbada eskolatik institutora gehienak pasa ziren baina den-denek 
ez zuten jarraitu unibertsitatean. Garai hartan nik uste izan genuela aukera, orduan bekak izan ziren eta beno… 
Neurri batean [ez zegoelako gaur bezalako erreztasunik gertuago ikasteko] (…). Nik uste dut nere inguruan ondo 
ikusita zegoela [emakume bat unibertsitatera joatea] (…). Beste kontu bat da norberak ze asmo izan zitzakeen 
(…)” (Edurne, 1959)

2.4.2-“Aitak nahi zuen nik ikasketak egitea, baina nik ez nuen nahi”

Hala ere, emakumeek ikasketak eteteko joera soziala egon arren, horrek ez zuen esan nahi egoera hori 
kasu guztietan betetzen zenik. Izan ere, familia batzuk beren alaben hezkuntzan inbertitzeko prest zeuden baina 
haiek beste aukera batzuk hartzea erabaki zuten:

“Akordatzen naiz nola joan zen maistra etxera, hamalau urtekin (…) maistra egiteko eta aita eta ama 
sukaldean (…) eta karrera egin nahi nuen ba egiteko… Eta ezetz esan nien, josten ikasi behar nuela” (Agapita 
Tolosa, 1930)

“Nire aitak nahi zuen nik ikasketak egitea, baina nik ez nuen nahi (…). [Aitak, bere enpresan galdetu 
zuen] eta ‘fundiziora jun beharko duzu lanera’ [esan zion]. Eta ni lasai, fundiziora, ez zitzaidan inportatzen (…). 
Medikuak begiratu zidanean esan zidan: ‘esta irá a los machos’ (…) eta esan nion aitari: ‘aita, me han dicho 
que voy a trabajar en los machos’; [aitak] ‘ikusiko duzu orduan nola nahiko duzun ikastea!’ (…). Eta orduan 
hamazazpi urtekin hasi nintzen bobinajean lanean. Baina nik ez nuelako nahi ikasketak egin” (Mila, 1953)

“[Hamalau urterekin] gurasoek eta ikasten jarraitzea nahi zuten baina kontua zen orduan ni baino 
zaharragoak eta horrela Azpeitiako lantegi batean lanean zeudela eta nik, egia esan, ez neukan hola…  ikasten 
jarraitzeko gogorik eta ikasketak utzi nituen” (Nekane, 1958)

Era berean, lekukotzek islatzen dute pixkanaka pentsamoldea aldatzen joan zela neskek erdi mailako eta 
goi mailako hezkuntza jasotzearen alde, eta horrek herriko emakumeek ikasketa gehiago burutzea ahalbideratu 
zuen. Hala, apurka-apurka neskak akademietan edo Arte eta Lanbideen Eskoletan sartzen hasi ziren batxilergoa 
edo unibertsitate ikasketak ere egin ahal izateko, edota lanbide heziketa ikasketak burutu zituzten. Bilakaera 
horren esparruan, familiek beren alabak “emakumeen” lan arloko lanbidetzat jotzen ziren horietan trebatzea 
sustatu zutela ikusten da, baina pixkanaka-pixkanaka gizonei loturiko beste sektore batzuetan sartzen joan ahala 
euren babesa eman zietela ere antzeman daiteke. 

“…Y queríamos luchar las madres para dar clase a las hijas. O los hijos, es igual chica o chico” 
(Maritxu, 1927)
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“[Gizarteak nolabait emakumeak zainketara bultzatzen zituen, baina berak ez zuen inoiz etxean mezu 
hori jaso], nik izan nuen horretan askatasun osoa (…). Eredu hori ya zaharkitua iruditzen zen (…). Edozein 
gauza gertatuta ere, emakumezkoek ere bere burua aurrera ateratzeko gai izan behar [zutela] (…), hori zan 
expektatiba gure etxean” (Belen Maiza, 1945)

“Mis padres enseguida decidieron que teníamos que estudiar, ¿no? (…). Las Monjas de la Caridad 
no daban Bachiller y el único sitio que había de Bachiller hasta sexto (…) hasta los dieciséis años (…) era 
una academia que estaba dirigida por un sacerdote (…). Y [el padre] me dijo: ‘Mira, Arantxa, yo creo que tú 
deberías ir a la Escuela Profesional [del Goierri] a hacer delineación, y tal’ (…). Me matricularon en la Escuela 
Profesional y allí fui muy feliz (…). [Las ramas de chicas y de chicos] estaban super marcadas. O sea, no 
teníamos… La única relación que teníamos era en el patio, y si había” (Arantxa, 1952)

“Gure gurasoek oso buru irekia izan zuten betidanik. Gure aitak beti esaten zuen: ‘Ikasi beharra dago! 
Mundu honetan ikasi beharra dago! (…) Irakurri! Egunero irakurri periodikua, jakin beharra dago munduan zer 
pasatzen den…’  Ikasi, ikasi, ikasi, hori zeukan...” (Loli, 1955)

“Neska-mutilek gure etxean ez dugu diferentziarik izan. Ikasketetan, ikasteko, eh! (…). Nik karrera bukatu 
nuen eta aitak esan zidan: ‘¿no quieres irte a Estados Unidos, así aprendes el inglés y si quieres empiezas Físicas 
o tal?’. Eta esan nion: ‘Aita… Lanean hasi nahi det!! [algarak] Lanean hasi nahi det!!’ (…).” (Josune, 1963)

“Orduan nik neukan eredua nere izeba eta osabarena. Eta gainera nere ama beti penatuta zegoen, bere 
anai-arrebek ikasi zutela eta berak aukerarik ez zuela izan. Eta orduan esaten zigun guri ba guk garraitzeko: 
batxillerra bukatzeko (…), egiteko zerbait” (M. G., 1956)

2.4.3-“Escuela de Artes y Oficios: huntza joan ginen” 

Eskari handiena zuten ikasketak merkataritzaren eta kontularitzaren alorrekoak ziren, Ordiziako eta 
inguruko enpresetan lan egiteko ematen zituzten lan aukerengatik.

“[Dudó entre estudiar Magisterio o Comercio y decidió esto último] porque era algo más corto… Y con 
la idea de empezar a ganar algo para salir adelante” (A. G., 1926)

“[Hablando de la Escuela de Artes y Oficios] Yo fui aparte de las Carmelitas, que era como (…) Primaria 
o así, y luego a la anoche íbamos [el hermano, a clase de Dibujo], yo a Contabilidad. Pero había más clases. En 
una casa, Torrea (…). Empecé a hacer Comercio (…). Ingreso ya hice, en San Sebastián me tuve que examinar, 
pero en Primero ya lo dejé” (Inés Atxega, 1939)

“Eta juten ginen partikularretara donde la Consuelito kontabilidade ikastera bai, ‘debe y haber’, beti 
akordatzen naiz (…) irakaslearen etxean. Eta gero, Ordizian egon zen denbora asko gure garai hartan Escuela 
de Artes y Oficios: huntzara joan ginen. Ez naiz akordatzen zer ikasten genuen, baina Kontabilidade uste dut 
zala” (Mª Pilar Amundarain, 1944) 

2.4.4-“Hortik aurrera emakume pilo bat hasi zen FP egiten”

Ekoizpen kateko lan errepikakorraz gain, baziren prestakuntza handiagoko lanpostuak, baina horiek 
ikasketa gehiago eskatzen zituzten. Egoera horretan, maila handiagoko lanbideak lortu nahi zituzten emakumeek 
horretarako gaituko zituzten ikasketak egitea eskatzen zuten. Zentzu horretan, oso garrantzitsua izan zen Goierriko 
Eskola Politeknikoak beharrizan berriei erantzuteko garaian izan zuen funtzioa.

“[Ikasketak] Bachiller laboral, zen como un FP edo…, ez? Eta gero ya lanera. Ya hemezortzi urterekin 
lanean hasi nintzen [lantegi bateko bulegoan]” (Belén Balerdi, 1950)

 “[Bazeuden karguak] beste aliziente batzuekin, (…) tekniko parte bat sartzen zala hor ere bai. Orduan 
eskatzen zuen preparazio bat ere bai –FP uste dut zala-(…) eta hortik aurrera emakume pilo bat hasi zen FP 
egiten. Hori bai izan zan, hemen inguru, bultzatzeko (…) aukera eman zan emakumeak ere bai ba teknika pixkat 
zeukan postuetan sartzea (…). Hori bai izan zela, neretzako, pauso bat” (Loli, 1955)

“Los chicos ya tenían ya sus talleres (…). Porque entonces en el Goierri CAF, por la necesidad que tenía 
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de profesionales – torneros, herreros, en fin, todo eso – la propia empresa había formado una escuela. Pero de 
hombres. Sólo para hombres” (Arantxa, 1952)

“Sekzio guztietan egon gara emakumezkoak eta gizonezkoak. Bai ziren lan desberdinak, esate baterako 
fundizioko lanak bai ziren desberdinak. Eta mekanikoan, taller mekanikoan por ejemplo, sartu ziren emakumeak 
ba esate baterako hasi ziren Goierrin Eskolan (…) ikasi zuten mekanika eta egin zuten (…). Eskatzen genuen 
(…). [Bestaldetik] ‘Delineación’ jende… emakume asko egin zuten Goierrin eta ofizinatara (…) asko etorri ziren 
emakumeak. Emakumeak ya ikasketekin: bai Delineazioa, bai Empresariales…” (Mila, 1953) 

2.4.5-“Eta orduan batxilergoa egiteko aukera herrian bertan sortu zen”

Denbora luzean zehar Ordizian ez zen batxilergoa egiteko ikastetxerik izan, eta beraz, beste faktore 
sozial batzuei izaera ekonomikoko traba bat gehitu zitzaien, emakumeen artean goi mailako hezkuntza burutzea 
oztopatzen zuena. 

“Batxilergo egitea eta, ba nik uste det hori ya maila altuagoko pertsonei edo familiei (…) zuzendutako 
eskeinteak zirela, ezta? Gure aita langilea zan (…) eta baratza bat lantzen zen etxean (…). Baina nik uste dut 
tipo horretako famili batek batxillerra kanpora egitera joatea eta hori ba nahiko utopikoa zela, ezta? Baina 
gertatu zen Ordizian herriko parrokoak (…) akademia bat ireki zuen; elizaren izenean ireki zen akademia bat. 
Eta orduan batxilergoa egiteko aukera herrian bertan sortu zen (…). Udalak azpiegiturak jarri zituen (…) eta ez 
zen bereizten neskak eta mutilak” (Belen Maiza, 1945)

“[Beste aukeren artean gurasoen erabakia] Ni beti izan naiz zintzoa (…) eta moldatu egin nintzen. Orduan 
interna joan nintzen. Eta BUP eta COU Iruñan egin nituen” (Josune, 1963)

2.4.6-“[Universitarias] había muy poquitas en Ordizia, muy poquitas”

Hirurogeigarren hamarkadaren amaieran, herriko nesken artean unibertsitate ikasketak egiteak 
gutxiengoaren aukera izaten jarraitzen zuen. 

“[Universitarias] había muy poquitas en Ordizia, muy poquitas. La mayoría habían estudiado 
administrativas, eran mayoría por no decir todas” (Arantxa, 1952)

Zein ikasketa egin erabakitzeko unean eragina zuten elementu batzuk ere aipatu dira lekukotzetan: 
geografiaren faktorea, ikasketak beste leku batean egiteak familiari ekartzen zizkion ondorio ekonomikoak zirela 
eta; emakumezko langile erreferenteei loturiko zenbait ezaugarri; edo artean emakumeei lanpostu batzuetara 
sartzen uzten ez zieten lan merkatuaren aurreiritziak.

“Hautatu nuen ba ez dakit, ba Magisteritza egitea. Neri Erizaintza ere gustatzen zitzaidan, baina (…) 
[alde batetik aitak beti aipatzen zion kirofanoaren gogortasuna eta bestetik bazituen] bi izeba monjak zirenak 
amaren partetik eta orduan ba nik uste dut horrek ere… [pisua izan zuela]” (Belen Maiza, 1945)

“[Unibertsitatera joateko ez zuen] etxean alde horretatik inongo mugarik topatu, muga beharbada zen 
gehiago ekonomikoa (…). Beharbada nahi izan nuen adibidez Historia ikastea, baina (…) joan egin behar zen 
edo Valladolidera… (…). Gainera zen etxetik ateratzea, gastu asko eta orduan… Horregatik nik ezin nuen egin 
eta nik aukeratu nuen magisteritza, irakaslea izatea (…)” (Edurne, 1959) 

“Adibidez nik zalantzak eduki nituen Ingenieritza Donostin zegoelako. Eta klaro, ya interna egon nintzen, 
etxera etortzeko gogokin banengoen eta ingenieritza [gertuago zegoen] (…) eta hor bai esan zidan aitak: ‘¿Sabes 
que vas a tener que tener el doble de nota que los chicos para que te cojan en una empresa?’, esan zidan. Eta 
esan nion: ‘Jo, aita, ¿pero no va a cambiar en los cinco años que dura la carrera?’. Eta esan zidan, ‘no. Todavía 
no’ (…). Klaro, nere aita zegoen postuan ikusten zuen pertsonaleko jendeak nola egiten zituen aukerak (…) 
[Normalean fabrika batean zegoen] emakume asko, ofizinan ere bazeuden neskak baina en puestos de medio-alto 
inor ez. Inor ez. Inor ez” (Josune, 1963)

2.4.7-“Hor bai ginen neska gutxiago mutilak baino”

Kasu batzuetan, ikasketa jakin batzuen maskulinizazioa erakusten dute testigantzek:
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“Jarraitu nuen, Zaragozara joan nintzen eta ‘Matemáticas exactas’ deitzen zitzaion horri (…). Hor bai 
ginen neska gutxiago mutilak baino. Ez askoz gutxiago, eh. Baina bai ginen gutxiago” (Josune, 1963)

“[Ingenieritza ikasten] hogeita hamar baino gehiago ginen [eta bakarrik bi neska] (…). Gu ondo moldatzen 
ginen. Baina bazegoen profesore bat edadeduna eta ematen zuen tailerra. Orduan joaten ginen tailerrera eta 
egiten genuen lana, o sea, ikasten, ba makinekin, ez? Eta horrek gixajoak zeukan arazo bat guri agintzeko… 
(…) ‘Bi neska! Nola esango diet egiteko ba limakin edo ez dakit zer?’. Beno, eta guk gustora [egiten genuen] eta 
gainera, emakumeak izanda, abilidade gehiago” (Loli, 1955)

Tradizioz gizonen ikasketa bezala ikusten zirenak burutzeko interesak mesfidantza eta aurreiritziak 
sortzen zituen, jakina: 

“[Matematikazko ikasketak hastear zegoenean] Jende askok esan zidan a ver si no estaba un poco loca 
(…) [batez ere] zailtasun aldetik: ‘gai izango zara?’ [galdetzen zioten].  Igual neska nintzelako [gainera bera hasi 
behar zenean baina hilabete batzuk lehenago bi neska karrera hori utzi egin zuten]. Agian mutila izatekotan ez 
lukete horrelakorik esango” (Josune, 1963)

2.4.8-“Magisterio, muy bonito para una chica”

Ikasketak hautatzerakoan genero estereotipoek zuten pisua azpimarratzen dute testigantza batzuek. Esate 
baterako, irakasle ikasketen kasua tradizioz feminizatua izan den horietakoa da:

“Egia da gure garaian ere ba erizaintza, magisteritza… ikasketa horiek zirela gehienbat baita ere nesken 
nolabaiteko kokaguneak edo esparruak, ezta? (…). Oso mutil gutxi ginen, 32 neska eta 4 mutil (…)” (Belen 
Maiza, 1945)

“Orduan amaren aholkua zen: ‘Magisterio, muy bonito para una chica. También enfermera…’ eta zera 
(…). [Iruñako unibertsitatean egin zituen ikasketak] gehiago neskak baina mutilak ere bazeuden, eh” (M. G., 
1956)

“[Ikasi nuen] EGB, gero Batxillera eta gero Magisteritza (…). Bukatu nuen hogei urtekin edo hogeitabat 
urtekin eta gero zuzenean lanean hasi nintzen” (Edurne, 1959)

“[Magisteritza] Donostian egin nuen (…) eta beno, ba magisteritzan nik uste dut baita ere erreproduzitzen 
direla ikasketatan eskolak berak nolabait ematen duen molde bera, ez? Ba guk bagenuen esate baterako 
asignatura bat [zena] ‘economía doméstica’. Pentsatu, garai hartan! (…)” (Belen Maiza, 1945)

Erabakia hartzerakoan faktore horiek aintzakotzat hartzeak ez du esan nahi ikasi nahi ez zuten zerbait 
ikastera behartuta sentitzen zirenik. Are gehiago, testigantzek erakusten dute ordurako ikasketa horiekiko 
nolabaiteko zaletasuna eta bokazioa zutela.

“Zazpi senide izanda ba beno, esperientzia banuen ume txikiekin batez ere, ez?” (Edurne, 1959)

“[60-70 hamarkada inguruan Ordiziako Eskola Nazionalak beteta zeuden eta magisteritza ikasitako izeba 
batek gaur egun garajeak diren bajera batzuetan ematen zituen klaseak] eta ni joaten nintzen batzuetan nere 
izebarekin klasera, edukiko nituen orduan hamabi urte edo gutxiago. Eta joaten nintzen eta gustatzen zitzaidan 
el mundillo ese de las maestras (…). Gela bakoitzean igual berrogei ume baino gehiago, hori zen… (…). Niri 
atentzioa deitzen zidan ikasleek nola miresten zuten [andereñoa]” (M. G., 1956)

“Hezkuntza bokazionala izan behar da. Izan beharko luke. Eta bokazionala horretan ba beno, gurea ere 
bazan pixka bat militantzia (…). Ahalik eta profesional onenak izan nahi genuen, gure formazioa ez zen eten 
magisteritza bukatutakoan, hori ere eredu berri bat zan gari hartan (…). Dirua zegoenean ordaintzen zitzaigun 
eta ez zegoenean ba itxoin egin behar zen, egon arte. Ekonomikoki (…) prest egon behar zinen egoera horretan 
lan egiteko” (Belen Maiza, 1945)

Paradoxikoki, irakasle ikasketen feminizazioaren paraleloan, maila altuenetan edo erantzukizun handiko 
lanetan gizon kopuru handiagoa zegoen. Ondorengo lekukotzak errealitate hori azaltzen duten arrazoietako batzuk 
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aipatzen ditu, honako ezaugarri sozial hauekin zerikusia dutenak: prestigio soziala, lana eta familia bateragarri 
egin ahal izatea, ikasketa teknikoetako genero arrakala edo bizi itxaropen ezberdinak izatea gizonentzat eta 
emakumeentzat.

“Nik hor ikusten det alde batetik prestigioa (…) eta gero gizartean ere ez dakit ez ote den (eta hor 
emakumeok ez ote daukagun nahiko barneratuta) emakumeon soldata bigarren soldata bezala kontsideratzea 
(…) [eta gizarte patriarkalean umeak hazitzen ari direnean] oporretan daudenean ama irakaslea izanda ama ere 
oporretan dago. Hor nolabaiteko kontziliazioaren gaia hortxe dago, ezta? (…). Oraindik familia askotan ez ote 
dagoen…’irakaskuntza mutil batentzat? Aizu, fabrika bat, enpresa bat. Ez dakit zer’, ez? Gizarte mailan hobeto 
ikusia dago” (Belen Maiza, 1945)

“[Herri eskolan hasieran] hamar edo hamabi geunden eta lau gizonak zeuden. [Proportzioa] ez dago 
gaizki. [Beranduago, lehenengo hezkuntza 14 urte arte izatetik, 12-13 eta 13-14 urtekoak institutora pasatzen 
hasi zirenean maila haietako irakasleei institutora pasatzeko aukera eman zien] eta noski, goiko mailetan zeuden 
gehienak gizonezkoak ziren” (Edurne, 1959)

“Egia da emakumezkoak urtetan izan gerala ba haur eskolekin hasi zirenak, gero gu tituludunak sartu 
ginenak eta poliki-poliki ba beno, bai, DBH, bigarren zikloa, batxilergoa… Hor ya gizonezko gehiago sartzen 
hasi ziren ba hain zuzen ere (…) legeak berak eskatzen zuen ba adibidez Dibujoa emateko ba izan behar zinen 
edo ingeniero edo ez dakit zer, ez? Profilak ya ezarrita daude. Baina emakumezkoen presentzia nik uste dut izan 
dela gehiengoa” (Belen Maiza, 1945)

“Nolabait gizonek, hori nire iritzia, asumituagoa daukate noizbait egon behar dutela potere postu 
batean. Eta emakumeok hori oraindik ez dugu asumitu. Ahal badugu… Ahal badugu, ez (…). Bigarren lerroan 
(…)” (Edurne, 1959)

2.5-Ostalaritza eta merkataritza

2.5.1-“Camareras siempre ha habido”

“[En los bares trabajaban las mujeres porque era un negocio familiar] y normalmente estaban en la 
cocina” (C. Z., 1936)

“En todos los bares de aquí de la calle Santa María, que había unos cuantos, ellas eran las cocineras y 
en cuanto era necesario, atendían el comedor y la barra  (…): El Murua, Pías, Navarro, Amistad… Todas, todas, 
todas, todas” (Arantxa Olano, 1948)

“[Ordizia beti izan] da hiri bat de servicios” (Belén Balerdi, 1950)

Ezinezkoa izan da ostalaritzaren sektorean lan egin zuten emakumeen behar adina testigantza lortzea, 
baina elkarrizketatutako emakume batzuek horixe aipatu dute. Kasu batzuetan familia negozioak izaten ziren:

“Camareras siempre ha habido. Siempre ha habido camareras. Por ejemplo (…) del Urdaneta, allí había 
tres hijas (Tere Aguirre, 1940)

“Nere amak jarri zuen taberna bat eta orduan berarekin lanean hasi ziren senide batzuk” (Edurne, 1959)

Ostalaritza behin-behineko edo urtaroko lanbidea izan zitekeen, beste lan batzuekin bateragarria. 

“Umeak txiki-txikiak zirenean igual ez, baina geroxeago asteazkenetan (…) [azoka dela eta] eguerdian 
lan egiten nuen (…) Pias tabernan” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Nik nahi nuen dirua irabazi, zergatik jostetik ez zegoen dirurik; ni gustora aritzen nintzen baina ez 
zegoen dirurik  (…). [Horregatik egun batean amari esan zion] ‘nik restaurante batera edo hotel batera joan 
behar det’ [eta hogeita bi urte inguru zituela hasi zen udatan Donostiako batean; gainontzeko hilabeteak, josten 
zuen]” (Mª Rosario Mujika, 1934)

Zentzu horretan, Mirenen ibilbidea paradigma bat da: 40 urtez baino gehiago aritu zen Martinez Jatetxean 
lanean; hamazazpi edo hemezortzi urterekin hasi zen, berak dioen bezala “tontamente”: ea langilerik behar zuten 
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galdetzera joan zen bere ama, eta momentu horretan ez omen zuten inoren beharrik; hilabete batzuk geroago, deitu 
egin zioten eta sukaldean hasi zen lanean, baina berak nahiago zuen mahaiak zerbitzatu, lan gogorra izanagatik, 
asko mugitu behar baitzen, uneoro zutik egon, azkarra izan... Abuztuan bakarrik isten zuten, ehun menu baino 
gehiago ematera iristen ziren eta egun batzuk beren pentsioan pasatzen zituzten bezero leialak ere bazituzten, 
bidaiari lanetan zebiltzanak. Jatetxeko lana baserrikoarekin eta Ordiziako eta Tolosako merkatura joatearekin 
uztartzen zuenez, egun batzuetan oso goiz jaikitzen zen eta ordu txikitan oheratu (“egunari buelta ematen nion”), 
baina nahiago zuen hori fabrikan lan egitea baino.

Elkarrizketatuek aipatzen dute, ostalaritzaren abantailetako bat mailaz igo eta ordainsari hobeak lortzeko 
aukera zela:

“[Garai horretan normalean propinak kutxa batean sartzen ziren eta sasoia amaitzen zenean kutxa hori 
ireki eta zerbitzarien artean banatzen zen, beraz ez zenekien zenbat kobratuko zenuen] baina nik soldata neukan, 
setecientas cincuenta (…). Ni fregaderan nengoen (…) platerrak bakarrik, eh, platerrak eta kopak, ontzirik ez 
nituen garbitzen (…). Lehenengo hilean setecientas cincuenta eman zidan eta hurrengo hilean esan zidan aber 
presta nengoen komedorera ateratzeko eta ni baietz (…). Orduan hurrengo hilean joan nintzen kobratzera eta 
ya mila eta bostehun, doblatu egin zidan (…). Eta hirugarren hilean eman zidan hiru mila (…). Zergatik ikusten 
zuten nik lana eta egiten nuela. Badakizu (…) garai hartan hiru mila pezeta zer ziren, zer diru dan? Asko da, eh. 
Garai hartan udetan asko irabazten zuen” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“Ni akordatzen naiz ezkondu nintzenean [60ko hamarkadan] irabazten genuen cuatro mil pelas. Eta zan 
soldata altuenekoa. Altuenekoa, eh [eta 1973.an inguruan, hilero 30.000 pezeta]” (Miren, 1937?)

2.5.2-“Eta azokan ere, gehienak emakumeak”

Ordizian emakumeak eta merkataritza lotzen zituzten jardueren artean azoka da gogora lehenengo 
etortzen zaiguna, lehenagoko atal batean aipatu duguna.

“Eta azokan ere, gehienak emakumeak” (Belén Balerdi, 1950).

Baina merkatuan ez ziren baserriko produktuak bakarrik saltzen:

“Alguna ya tenía tienda y ponía los miércoles un puesto en la plaza del mercado” (C. Z., 1936)

“[Hamalau urte edo zituela, azokan] postuak jartzen ziren arropak saltzeko ere. [Garin ahizpek bertan] 
saltzen zituzten lanerako erropa: bonbatxoak eta alkandorak eta horrela (…) eta goizeko zazpietan joaten 
nintzen eta arratsaldeko hirurak arte. Beti akordatzen naiz hogeita hamar pezeta pagatzen zidatela egoteko goiz 
horretan” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Los miércoles venían los caseros y las caseras a vender; los caseros venían normalmente con los 
animales, las caseras venían con los productos del campo Entonces con el dinero que sacaban, compraban cosas 
que necesitaban: ropa, calzado… Normalmente compraban en el mercado, es decir, en los puestos de la plaza, 
porque tiendas de ropa no había por aquí muchas” (Arantxa Olano, 1948)

2.5.3-“Igual harategian bikotea baina orokorrean gehienak emakumeak ziren”

Emakumeek herriko dendetan izan zuten presentzia etengabekoa izan da hainbat belaunalditan zehar, 
dokumentazioan baino gehiago, batik bat, lekukotzetan eta argazkietan islatzen den bezala. Saltoki guztien artean, 
oihalgintzaren eta etxeko produktuen sektorearekin lotutakoak nabarmentzen dira gehien bat.

“[Una de sus amigas de siempre] se colocó donde la Amalia Vicuña, en la tienda, de dependienta” (Mª 
Carmen Arrieta, 1930)

“[Mujeres trabajando en comercios había] Muchas… Muchas. Sí, sí, sí (…) En las dos Cuestas (…), 
Juantxo… (…), en Otegi, que era de sastrería (…)” (Tere Atxega, 1939)

“Hogei urterekin hasi nintzen dependienta (…). Hor, Cuestan, saltzen zan azpiko ropa, gero alfonbrak 
eta etxerako zera… kortinak, eta mantak eta dena. Oso denda… Garai hartan bi Cuesta ziren, gurea zan Cuesta 
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Arriba” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“La mujer que trabajaba en el comercio podía compaginar dicho trabajo con la atención de la casa y la 
familia. En algunos casos, se podían permitir tener horarios más flexibles. En la mayoría de los casos su objetivo 
era trabajar en su comercio pero muy importante también poder atender la familia y casa” (Ester Iruin, 1948)

“Nik ezagutzen detena danak ziren… gehienak, emakumeak. Baina ya desagertu dire, hil dire eta hor 
gelditzen da, ez? (…). Igual harategian bikotea baina orokorrean gehienak emakumeak ziren (…). Eta orain ere 
baita ikusten baduzu Ordizian ateratzen diren argazkietan, komertzio eta dendetan, gehienak emakumeak dira. 
Orain ere (…)” (Belén Balerdi, 1950)

Kimetzek argitaratutako liburuak Ordiziako merkataritzaren alderdi batzuk erakusten ditu: Consuelo, 
Maritxu eta Arantxa Lekuona eta Bernarda Garmendia, Tejidos Lekuona eta Panadería Garmendia hurrenez 
hurren (2016: 13).

  

Emakumeak Ordiziako dendetan 

Oso feminizatuta zegoen beste eremu bat zerbitzu pertsonalena zen (ile apaindegiak, eta abar), baina 
askotan ez ziren zentzu hertsian negozio gisa agertzen, baizik eta partikularren etxeetan burutzen ziren jarduerak 
izan ohi ziren: 

“Es que antes las peluqueras ninguna tenía local [y atendían en casa]” (C.Z., 1936)

Aurreko atalean aipatu den eran, elkarrizketatuko batzuk beren familia negozioaren jatorria zein zen 
azaldu zuten: Pepitaren amonaren kasuan, gazta negozio bat hasi zuen; Anaren amak, bere senarrarekin batera 
denda bat ireki zuen; edo Belén eta Edurneren amek, saltoki bana ireki zituzten (ardo eta likoreena lehena eta 
taberna bat bigarrena), lehenengoak alargundu ostean eta bigarrenak osasun arazoak zirela eta bere senarrak 
behar baino lehenagoko erretiroa hartu behar izan zuenean. 

Lehenengo bi kasuetako negozioak oraindik ere irekita daude gaur egun: Ixiar bere amarekin batera 
udaletxearen arkupera joaten da asteazkenero121, lehenago Pepita Manuelarekin eta are eta lehenago Manuela bere 
ama Joxeparekin joaten zen bezala. Anari dagokionean, hogei urterekin hartu zuen bere gurasoen negozioaren 
ardura, baina hori baino lehenago ere joan izaten zen haiei laguntzera bere lanetik irtetean.

Elkarrizketatutako batek dio, ia bizi osoa josten pasa eta gero bere negozioa zabaltzearen ametsa bete 
zuela bere alabak hezi ondoren, eta harro dagoela alaba zaharrenak negozioarekin jarraitu duelako: 

“Beti izan nuen enbidie denda bat edukitzeko (…). Nere alaba zaharrenak hamalau urte egin zituenean, 
orduan atera zitzaidan denda bat hartzeko okasioa eta hartu egin nuen. Orain dela berrogei urte (…) [Lehenengo 
herriko mertzeria bat hartu zuen, errentan]. Nik negozioa jaso nun, zergatik oso eroria hartu gendun eta jaso 
nun lan asko eginda, eh, makinari majo emanda (…). Klientak mantendu egin genduen, badakizu zergatik? 

121 Larunbatetan Tolosako azokara ere joaten da, eta beste saltoki asko ere hornitzen ditu. 
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dependienta urte askotik zegoen eta hark asko lagundu zigun (…). Ni makinan nengoen eta bera mostradorean, 
zergatik gehiago zekien ni baino; gero ikasi behar izandu nuen eta ikasi nuen [saltzen] (…). [Dependienta hori 
jubilatu zenean] ya etxekoak geratu ginen bakarrik (…).  [Eraikinean obrak egin zituztenean, Urdaneta kalean 
lokal bat erosi zuen bere mertzeriarekin jarraitzeko. Gainera, jaietarako arropan eta izaretan espezializatu zen]. 
Baina zientoka, eh. Ez nuen abastorik ematen (…). Beti enkarguz (…). Nere ilusioa  zan denda bat, mertzeria bat 
edukitzea (…). Eta lortu nuen eta gustora (…) jubilaturik arte hantxe egin dut lana (…). Eta nik… ez dakit ondo 
dagoen esatea, baina orgullosa nago ezer gutxikin hasi eta mantendu eta berak segitzeko modue izateko lana 
egitea eta aurrera ateratzea denda (…). Badakizu zer satisfakzioa den zuretzako?” (Mª Rosario Mujika, 1934)

2.5.4-“Ez zegoen dendatan ordutegirik”

Merkataritzaren ezaugarrien artean elkarrizketatuek gehien aipatzen zutena lanaldi etenari buruzkoa da, 
normalean bederatzietatik ordu batera eta lauetatik zortzietara izaten zena, gaur egungo joera hamarretatik ordu 
batera eta bostetatik zortzietara den bitartean. Inguruabar horrek, eta maiz dendak etxean bertan kokatuta egoteak, 
lana eta familia uztartzea errazten zuen teorian. Aitzitik, lanaldia eskola ordutegiekin bateratzeko abantaila zeukan 
arren, saltzailearen lana beste lanbide batzuk baino gutxiago ordaintzen zen. 

“Nere lagunek beti esaten zuten: ‘vosotros tenéis dos sueldos’ eta nik esaten nien: ‘No, tenemos sueldo y 
medio’. Dependientak oso gutxi irabazi dugu beti” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

Bestalde, lanaldi etena oso deserosoa izan zitekeen langileentzat, bere buruentzat denborarik ez izatearen 
sentipena sortzen baitzien: Dendaren ordutegia astean sei egunetan goizez eta arratsaldez zela gogoratzen da Ana, 
duela gutxi hasi zela astelehen goizean edo larunbat arratsaldean denda isten, eta horrek bere bizi kalitatea hobetu 
duela dio. Ordutegiaren desabantaila horri, Gabonetako erosketak egiterakoan bezalako une jakin batzuetan, 
azkeneko orduan dendara joaten zen jendearen gehiegizko konfiantza erantsi behar zaio (Ana, 1957?).

“Ez zegoen dendatan ordutegirik: sartzeko bai, baina ateratzen zinen (…) jendeak [erosten] bukatzen 
zuenean (…).  [Urteak pasa ondoren, langile bat jubilatu zen eta bere ordez neska gazte bat sartu zenean] neretzat 
behintzat oso harrigarria izan zan zortziak jotzen zittun eta denda errazten ari baldin bazan, zegoen tokian 
eskoba utzi eta jun egiten zan bere ordua zalako. Guk hori ez gendun inoiz egin (…), gu egoten ginen bukatu 
arte! (…). Bere eskubide osoa zeukan (…), baina jenerazio aldaketa hori [nabaritu zuen]” (Mª Pilar Amundarain, 
1944)

Norberaren negozioa zenean, ordutegia arazoetan txikiena izaten zen, eta zailtasunak beste mota batekoak 
izaten ziren: saldu beharreko salgaiak eta horien kantitateak ondo asmatzea produktuak ez zitezen iraungi, 
ordainketei aurre egitea (hornitzaileei, bankuari...), eta azken batean, irautea.

“[Lehenengo bankuari, etab. ordaintzen zitzaion] Ez pentsatu denda hartuta segituan-segituan soldata 
hartu genuenik, eh (…). Nik sekula ez dut oporrik egin (…). Aurrenetik zailena erostea [zen] (…) bankua ondo 
xamar dagoenean, almazena hutsik dago. Hori da un tira y afloja (…). Ez da erreza, eh… [Berari salbatu egin 
zion horrenbesteko lana egiteak], bestela saltzetzik bakarrik ez” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Trabajar muchas horas no importa] tú haces bien a gusto. Porque tiene que ser así (…). [El problema 
es mantenerse, porque] ‘Rey muerto, rey puesto’. La que tienes que empeñarte eres tú, que no te va a venir nadie” 
(Pepita Arizmendi, 1935)

2.5.5-“… baina argi eta garbi geratu behar zen nagusia gizona zela”

Beste lan sektore batzuetan eta gizartean bertan bezala, merkataritzan ere lanak generoaren arabera 
banatzen ziren. Egoera horren eredu garbia da Anaren testigantza, nola bere garaian hala bere gurasoen garaian:

“Amak eman zion bultzakada handiena [dendari]. Nik uste dut emakumeak egiten zuela dena: amak, 
amaginarrebak, okindegikoak…. Lan guztia (…) [baina] argi eta garbi geratu behar zen nagusia gizona zela” 
(Ana, 1957?)
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Bai bere familia negozioan eta baita senar emazteen esku zeuden beste negozio batzuetan, besteak beste, 
bezeroen arretaz, kontularitzaz, erakusleihoen dekorazioaz, dendaren garbitasunaz, emakumeak arduratzen zirela 
dio, baina ofizialki gizonak ziren lanbidearen arduradunak. Adibidez, bezeroek amaren tratua nahiago zutela, baina 
era berean “kontu serioetarako” (hornitzaileekin edo merkataritza agenteekin harremanetan izateko) gizonari 
deitzen zitzaiola ikusi izan du. Ordezkaritza sozialaren gaia are eta nabarmenagoa zen finantzen arloan: amak 
zeraman kontularitzaren ardura, baina bankuan edozein izapide egiteko senarraren sinadura behar zuen; bestalde, 
gizona zen poltsikoan billete sorta eramaten zuena; gastuei aurre egin behar zitzaienean berak negozioko kutxara 
jotzen zuen baina dirua beharko balu berari eskatzeko esaten zion emazteari... Alderdi horietako batzuk aldatu 
egin dira, baina belaunaldi horietako pertsonengan hainbat zantzu mantendu egin dira: adibidez, emakumeak 
dira “saltzaile, garbitzaile, erakusleiho apaintzaile, kontulari, idazkari...” lanak egiten dituztenak; edo jarrera 
aktiboagoa dute beste herrietako gremio bereko denden whatsapp taldeetan, soilik zalantzak argitzea edo 
erreferentziak partekatzea bezalako xedearekin erabiltzen dituztenak. Ordezkaritza sozialaren esparruan honako 
egoera hau bezalakoak ere izan dira, merkataritza-agentea dendan sartu eta zera esatea: “… eta galdetu [zuen]: 
‘hemengo jauna?’; ‘ba hemengo jauna ni naiz’ (…)” (Ana, 1957?)

2.6.-Irakaskuntza

Maistra eta irakasleen testigantzek deskribatzen duten errealitatea oso ezberdina zen fabriken sektorearen 
alboan, bere abantaila eta arazoekin. 

“[Baldintzei dagokienez] Denetik, denetik. Neri tokatu zait lan egitea eskola zaharretan (…), con barreras 
arquitectónicas, butanozko estufa, gela handi bat zatituta plastikozko biombo batekin… Tokatu zait danetik. Gero 
prefabrikatuak baita ere…” (Marisa, 1956)

“Materiala, espazio fisikoa… (…). Ba espazio fisikoa, ba elizak zituen lokal batzuk… (…) Dirua lortzeko 
enpresatan ibili behar genuen… (…) [Udako ikastaroak zirenean klaseak eskola publikoan ematen ziren, sasoi 
horretan itxita zegoelako. Bertako familiek gelak uzten zizkieten eta horrez gain] hutsik zeuden pisuetan guk 
prestatzen genituen literak, guk jartzen genituen: askatu, jarri, lotu… (…). Hori izaten zen guretzat… Lan egiten 
genuen…” (Nekane, 1958)

“Lan baldintzak? Nik esango nuke onak zirela. Ordutegi ona zenuen (…). Beharbada baliabide didaktiko 
gutxi genuen (…). Baina nola guraso elkartea zegoen, ba nolabait lortzen genuen hori eskuratzea eta alde 
horretatik… beharbada Hezkuntzatik ez genuen hainbeste diru lortzen ─lehenengo urteetan, eh, gero joan zan 
egoera hobetzen ─… Eta gero horrelako herri batean lan egiteak aukera ematen zigun asko ateratzeko (…). 
[Soldata aldetik] nere kasuan, ondo [batez ere plaza lortu zuenetik] (…). Orduan nere egoera ona zen” (Edurne, 
1959)

Sektore horren alderdi bereizgarrienetako bat -eta ikerketa honetan dagoeneko agertu dena- emakumeak 
profesional gaitu gisa, erantzukizun soziala duten lanpostuetan  ikusgarriago izaten lagundu izana da. Hala ere, 
lekukotza batzuek erakusten dute, sexuagatik aurreiritzi askori aurre egin behar izan zietela, adibidez, gizonekin 
alderatuta emakumeen ustezko autoritate ezari.

“[Ikasketak amaitu eta Lanbide Heziketako ikastetxe batean lanean hasi zen. Ordura arte, han izandako 
emakumezko irakasleek beste motatako asignaturak ematen zituzten, adibidez ingelesa, etab., baina] nik ematen 
nuen Mekanika eta Elektronika. Eta hor ikasleak ez zeuden ohituta.  Adibidez, iruditzen zitzaien que si me decían 
‘hostia’ ni beldurtu egin behar nintzela. Eta disziplina nik ezin nuela mantendu, disziplina gizonezko batek 
[bakarrik mantendu ahal zuela] (…). Hor nabaritu nuen nik gehien” (Josune, 1963)

 Bestalde, gizonezko lankideen aldean, neurri handiagoan jartzen zuten zalantzan emakumeen itxura 
fisikoa edo janzkera:

“[Fakultatean, 1967-1968an neska bat] galtzakin joan zen egun batean. Eta literaturako irakasleak esan 
zion (…): ‘Mire usted: usted no puede venir vestida así porque usted es un modelo social. Y vaya usted a casa y 
por favor venga vestida como corresponde a una mujer’. Hauek izan ziren irakasleak esan zizkion [hitzak] (…) 
modu oso onean, batere alteratu gabe. Neska gelatik atera zen eta hurrengo egunera arte ez zen azaldu, noski 
[galtzak etxean utzita eta gona batekin jantzita]” (Belen Maiza, 1945)
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“Baina baita ere esango dizut: mantala jantzi nuen (…) [nolabait distantzia bat jartzeko eta bere gorputza 
izkutatzeko, beste lankide bati buruzko komentario bat entzun ondoren]. Esan nuen, ‘aizue, gizonezko denek 
txaketillekin, eta gu? (…). Eginzazue nahi duzuena, baina nik mantala jantzi behar det’ (…). Beste batek ere baita 
esan zuen” (Josune, 1963)

Industriaren sektorearekin alderatuta, hezkuntza bidezkoagoa zen gizon eta emakumeen ordainsariei 
zegokienean, nahiz lanpostuen ordezkaritza sozialean ezberdintasun txiki batzuk antzematen diren. Adibidez, 
hezkuntza maila ezberdinetan irakasleen proportzioa desorekatua da sexuari dagokionean, lehenengo etapak 
feminizatuagoak daude eta bigarrengoak maskulinizatuagoak. Hasieran, banaketa hori ikasketa ibilbide ezberdinen 
ondorioa zen (diplomatura edo erdi mailako ikasketak baterako eta lizentzia edo goi mailako ikasketak besterako). 
Gainera, ordezkarien karguetan gizon eta emakumeek zuten parte hartzea oso desberdina zela esan behar da.

“[Lan egiten zenuen ikastetxean, soldata aldetik desberdintasunik zegoen?] Ez, ez, ez. Zergatik orain nere 
senarra dana han zegoen ere. Nik uste dut irakaskuntzan horretan… hobe dagoela [beste arlo batzuk baino] (…). 
Klaro, ez gera egon en puestos de poder, ez gera horrelako lekuetan egon (…) eta agian hor gehiago ikusten dira 
desberdintasunak” (Josune, 1963)

 “[Gizonek errezago onartzen dute aginte-kudeaketa posturen batean egotea] Nik entzuten dudanarengatik 
eta nik bizi izan dudanarengatik, emakumeen artean ez dut ikusi asko nahi dutela zuzendari izan eta hor borroka 
bat zuzendari izateko, eh. Eta gizonak berriz, beno, gutxiago egon eta esan: ‘zu izango zara [zuzendaria]?’; 
‘ba bai’. Orduan… zer gertatzen da hor, ezta? (…) Eta gero ba beste guztia: kontziliazioa, familia, emakumeok 
garrantzi handia ematen diogu horri (…). Orduan hor dago zalantza, ez?” (Edurne, 1959)

2.7-Fabrikak

2.7.1-“Las mujeres aquí también trabajaban mucho [en fábricas]”

Elkarrizketatutako emakume askok sektore ekonomiko ezberdinetan egin dute lan beren bizitzan zehar, 
egoeraren arabera ekonomia formala edo informala txandakatuz. Bizi ibilbide batzuk behatuz, udalerriaren 
egitura ekonomikoa eta soziala nola aldatu den ulertu daiteke.

“[Pasó su infancia sirviendo en caseríos entró en Carrocerías Modelo]  porque había que ganar (…). 
Hacían coches de niños (…). De ahí a servir para una familia (…), era la posguerra y estaba todo el mundo 
mal. Todo el mundo mal. Allí pasé hambre [y buscó otra casa] (…). Y luego al casarme me metí en Bilore [lo dejó 
cuando fue madre y, para obtener ingresos, tuvo pupilos]” (Maritxu, 1927)

Elkarrizketetan maiz aipatzen da emakumeentzat lan aukera ugari zeudela:

“Durante una época había pleno empleo, eran distintas circunstancias” (C. Z, 1936)

“[¿Era fácil cambiar de trabajo?] Yo desde luego… yo no he mandado nunca un currículum, a mí me iban 
a buscar” (Inés Atxega, 1939)

“Incluso había gente que hacía una selección de los trabajos [comparaban, se cambiaban de taller…]. 
Pero eso fue una historia que ya pasó” (Arantxa Olano, 1948)

 “[Momento horretan lan topatzea] errezagoa zan, bai. Ez zen gaur bezala…” (Belén Balerdi, 1950)

“Gero beste detaile bat izan zan ─neretzat enpresak ondo jokatu zuen, uste dut azkarra izan zirela ─, jun 
ziren baserrietara langileen bila. Eta izan zan momento bat familik… ba igual Zaldibitik ba igual sartzen ziren 
bi neska eta hiru mutil… Zaldibi, Segura, Zegama… Herri horietatik baserrietara jun [eta hortik langileak lortu] 
(Mila, 1953)

Enpresa asko zeuden Ordiziako eta inguruko emakumeei lana emateko, eta gainera, horietako batzuk oso 
lotuta daude emakumezko langileekin, testigantzek frogatzen duten bezala.

“[Hubo una fábrica] antes-antes que hacían chaquetas de esas y cosas de género de punto, pero esa 
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desapareció (…). [Estaba] donde luego se instaló lo de la Cuchillería (…). Era el mismo edificio. Entonces se 
iba a empezar a hacer cosas de punto y parecía que iba a ir… Pero se quedó atascado ahí (…). [También hubo 
mujeres trabajando en] Nadal, Gráficas Marqués, Bilore (…)  Eibarreses  (…) Carrocerías Modelo…” (A. G., 
1926)

“Allí [en Goenaga] también se colocaron muchas mujeres. La Cuchillería fue un poco de mujeres 
trabajadoras (…). Trabajaron muchas, muchas (…). En Carrocerías Modelo también, pero cerró pronto (…). 
Fíjate, Bilore fue una empresa de mujeres. Los amos eran los hombres, pero fue de mujeres, cuando estuve yo. 
Luego creo que ya empezaron a entrar algún hombre también, pero era de mujeres” (Maritxu, 1927)

“Las mujeres también aquí trabajaban mucho [en fábricas] En la Cuchillería había muchas mujeres 
también, de Beasain y de Ordizia…en Bilore, muchísimas (…) Nadal era de cartonaje, hacían cajas (…). [También 
estaban] ‘los Eibarreses’ (…), Carrocería Modelo había también… La empresa de Luis Lasa… [¿Trabajaban 
mujeres de tu generación?]. Sí, sí, sí. De nuestra generación, sí… En Goenaga también fíjate, había muchas, 
muchas. En la oficina, casi todas mujeres [y era frecuente que otras fueran a Beasain a trabajar] (Inés Atxega, 
1939)

“[Indar enpresan emakumeak egon ziren] hasiera-hasieratik: nere lankideren amak ere lan egindakoak 
Indarren. O sea, enpresa ireki eta emakumeak lan egin zuen; emakumeak, igual orain ehun urte edukiko dituenak 
lan egiten zuen, o sea que… esate baterako. Enpresako zuzendaritzatik garai hartan eman zan pauso bat oso 
inportantea emakumeak lanen munduan sartzeko eta neretzat gero guk ez gendun jakin hori mantentzea (…). 
[Horretaz gain] CAFen esate baterako ere ofizinetan emakume asko. Asko. Orduan tailerrean ez zegoen hainbeste 
[baina orain] emakume dexente dago CAF-en (…). Goenagan emakume askok lan egin zuen, eh. Asko. Bai, 
bai, bai, bai (…). Eta Orkli bera ere bai (…). Estandan ofizinan bai baina tailerrean azken aldera sartu dira 
emakumeak (…). Hemen Goierrin enpresatan emakume asko lan egin degu, eh: Biloren (…), Orklin... Irizar…
enpresa asko eta tailer txiki asko egon da emakumeak lan egiten zuena” (Mila, 1953)

Horietako enpresa batzuetan emakumezko langileen testigantzak eta argazkiak daude. Lehenengo irudia 
Carrocerías Modeloko langileena da; hurrengo biak Cartonajes Nadalenak122; azkenekoa, Cuchillerías Goenagan 
lan egiten zuten emakumeena (Kimetz, 2016: 5 y 15).

122 Bigarrena, Cartonajes Nadaleko langileena, hemendik hartua da http://www.ordizia.eus/es/noticias-cultura/3391-

Carrocerías Modeloko langileak 
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Cartonajes 
Nadaleko langileak

Cuchillerías Goenagako langileak

Cartonajes 
Nadaleko langileak
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2.7.2-“Era un trabajo manual”

Lan egoerak oso ezberdinak izan zitezkeen fabrika batetik bestera, batik bat lan inguruneari eta 
ordainsariari zegokionean. Egoera aniztasun horrek emakumezko langileen mugikortasuna sortu zuen, beren lan 
baldintzak hobetzeko ahaleginean:

“[Lan baldintzak komentatzen zenituzten lagunen artean?] Bai, bai, bai, bai. [Eta berdintsuak ziren 
guztientzat?] Tailer txikitan ez, baina enpresetan… Por ejemplo Guerra, Indar, eh… Orkli… Biloren agian 
gutxixeago baina guk orduan soldatak oso onak geneuzken. Oso onak (…) [Soldata aldetik, Indarren edo 
CAFen egondakoak] emakume pribilegiatuak [izan ziren] orduan beste enpresa batzuekin konparatuta (…). 
[Emakumeentzat ez zegoen lanik gabe gelditzeko beldurrik]. Begira, zeuden neskak Biloren lan egiten zutenak 
eta fijo zeudenak eta Indarrera pasatu zirenak gehio irabazten zelako. Momentu hartan emakumeentzako aukera 
zegoen edozein tokitan (…)” (Mila, 1953)

“Yo en la primera fábrica metía diez horas y me pagaban 600 pesetas al mes (…). Después en la otra 
fábrica trabajaba solamente ocho horas y pagaba casi mil pesetas…“ (Isabel, 1946)

Lanbidea enpresa batean edo bestean burutzen zela ere, jarduerak sexuaren arabera banatzea joera 
orokortua zen. Hainbat testigantzaren arabera, indarra eskatzen zuten lanak eta, batez ere, ikuskapen arloko 
lanpostuak gizonezkoei ematen zitzaizkien. 

“[En la Cuchillería, ella se dedicaba a] Troquelar. Pulir hacían los hombres porque hacía falta fuerza” 
(Rufi, 1951)

“… Y luego eso también llegaba a unas parrillas. Normamente entonces al principio estaban los hombres 
para la parrilla, luego ya se mecanizó todo [y ellas se dedicaban a supervisar el proceso, colocar el vaso para que 
la máquina lo introdujera en el tambor y cerrar la tapa].  Pero luego llegó un tiempo, al final, que tanto mujeres 
como hombres cargábamos las parrillas. Que entonces también ya pasábamos por peso” (Inmaculada, 1952?)

“[En la fábrica de tapas de váter trabajaban] mujeres y hombres también. Hombres menos (…). Era [una 
empresa] bastante familiar, las chicas que estábamos éramos las que no éramos de la familia” (MV., 1952)

 “Garai hartan ba lan manual guztiak emakumeok egiten gendun, gizonak egiten zuen ba beste lan mota: 
ba materiala ekarri-eraman, edo (…) enkargadue, edo makinak konpontzeko edo… Horrelako lan mota [eta 
ekonomikoki] lan horiek hobeto ordainduta ziren” (Loli, 1955)

Habitualmente, las mujeres realizaban tareas manuales en procesos repetitivos, con pocas posibilidades 
de desarrollar otras habilidades más creativas:

“[Galdera: ¿Bilore era un buen sitio para trabajar?] Sí, sí. Hacían jabón. Era empaquetar, llenar los 
sobres para rubias y morenas (…) llenar y cerrar (…). Había algún trabajo pesado pero había algún hombre 
para eso (…). Pero era un trabajo bonito. [Galdera: ¿Podíais hablar mientras trabajábais?] Eso, poco. Eso, poco” 
(Maritxu, 1927)

“[En la primera la Pizarrería hacían] pizarrillos de manteca, de los que escribían en chapa, pizarra o 
pizarrín. En Apellániz [trabajaba] en un troquel, hacía arandelas para los tejados de uralita” (Isabel, 1946)

“[Su parte era] de manipulación. Hacíamos bolsas de celofán, de papel transparente [llamadas] 
‘peladillas’, para meter caramelos. También [hacíamos] ‘puntillas’, que no eran de ganchillo sino un papel 
blanco con blonda que después venían en las cajas de bombones. Había que limpiar ese papel, quitarle los 
malos, contarlo, empaquetarlo…  Depende de la época tenías un trabajo o tenías otro (…) y pertenecías a 
Gráficas, que es un gremio (…) [o al] Papelero. En Gráficas ganaba más que en Papelero” (Raquel, 1949?)

“[En la Cuchillería era un trabajo] manual. Sentada las ocho horas en una máquina, y todo manual. 
Cubiertos, cucharas, tenedores, cuchillos…” (Rufi, 1951) 

“[En Bilore] Primero se hacía la pastillita de jabón común (…). Eso nos ponían en unas troqueladoras 
pero aparte teníamos que meterlo, medio húmedos, en unas parrillas que pasaban por aire y los secaban. De allí 
los colocabas en unos bastidores y luego de allí en cajas, los rellenabas (…). [También hizo botes de detergente, 
antes de que el proceso se mecanizara, cuando el proceso era manual], primero teníamos que descargar el camión 
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de los tambores [de Alegría y de Hernani], se llenaban, se ponían en una cinta, les poníamos las tapas, les 
metíamos los vasos… Todo era manual” (Inmaculada, 1952?) 

“Metíamos con una pala en unas bolsas la escama [para el jabón] (…). Ibamos poniendo en una caja, 
lo precintábamos, lo pesábamos, lo poníamos en un palé… Luego con el suavizante, parecido: eran botellas que 
tenías que poner el tapón, tenían una cinta y taca-taca (…). [Solían ir rotando] porque nosotras queríamos y era 
mejor. [Más tarde se usaban máquinas para hacer el detergente que ellas mismas volcaban en el paquete. Con los 
jabones de tocador ella estaba] en un troquel porque las más mayores metían en unas bolsitas y empaquetaban 
(Adela, 1952)

“[En la fábrica de tapas de váter el trabajo] era manual (…). Tú tenías que estar clavando unos clavitos 
alrededor [de la tapa de madera, que venía hecha] y luego tenías que trabajar con el celuloide aquel [y meterlo 
en acetona para poder darle forma y forrarla]” (MV., 1952)

 “[Coprecin hasieran lana zen] Oso, oso manuala (…) segurtasun grifo deitzen diren batzuk montatzen 
(…). Ez zen lana gogorra [baina berak pentsatzen zuen] ‘ni hemen… nere bizitza guztia hau egiten ez naiz 
egongo’ (…). [Adibidez, burni antzeko bi piezatxo txiki jarri behar ziren modu konkretu batean gero makin 
baek elkartzeko], zan plater bat bezela, eta puntuak zeuden iskinan. Jartzen zan makiltxo bat (…) eta gero beste 
kaputxoi bat bezala (…) [soldadura egiteko, bat kendu eta bestea jarri]. Pentsa ezazu zortzi ordu horrela (…), 
zarata…” (Loli, 1955) 

“[Azpeitiako lantegi batean] egiten genituen alpargaten soluak josten genituen. Makina batekin, oso lan 
mekanikoa zen. Prentsa batekin, hori, lan mekanikoa (…). Postu desberdinetatik pasatzen ginen baina danak 
ziren lan mekanikoak, ez zegoen… [Neskak eta mutilak zeundeten han?] Gehienak neskak ginen” (Nekane, 1958)

Kasu batzuetan, eskasia-baldintzetan burutzen zen lana, bai instalazioei, bai erabilitako materialei, bai 
prozesu batzuetako segurtasun ezari zegokienean. 

“[En Bilore] nos colocaban (…) en una artesa grande con la viruta, la escama y llenar aquello, que 
aquello era anti… (…). [A pesar de que llevaban una mascarillo o ‘bozal’, le salió alergia] y estuve fatal” (Pili, 
1948)

 “En Apellániz se ganaba muy bien, pero era un trabajo muy peligroso. ¿Cuántos dedos faltan en 
Apellániz?” (Raquel, 1949?)

“Bueno, pero eso en todas las fábricas (…) En Bilore también, sin dedos…” (Inmaculada, 1952?)

“[En la fábrica de tapas de váter en la que entró en su adolescencia] se trabajaba con acetona. Luego era 
todo de madera, eh… El tipo de trabajo que había, las condiciones de la empresa eran terribles, o sea, eran… 
Primarias, primarias. O sea, pasabas muchísimo frío… (…). [Sobre otra fábrica en la que trabajó durante un 
breve periodo de tiempo] Aquello era terrible (…). Aquello sí que era tercermundista. Así han terminado todas 
las chicas que han trabajado ahí, con unos problemas de huesos…” (MV., 1952)

“Lan istripuak egoten ziren txikiak, gehienak ziren prentsan, montajekoak, eta igual zen hatz bat harrapatu 
edo hola, istripu txikiak. [Berari tokatu, ez] baina ikusi, ikusi nuen, bai. Beno, jende asko (…) Gero, pentsatu, 
bazeuden bi pertsona eta batek esaten zuen: ‘yo pongo la pieza y tú le das al mando’. Pentsau nola egiten (…). 
Eta klaro, hor harrapatu zion batak besteari (…). Baina klaro, ari ziren egiten una imprudencia (…). Baina nik 
uste dut…  gazteak ginen eta seguritateko arauak ez genituen gureganatuta (…) [eta gainera agian] ez zeuden 
jarrita” (Arantxa, 1955)

Además, las malas posturas o la realización de tareas repetitivas durante muchos años también han 
generado otro tipo de problemas de salud.

“Yo te iba a comentar que había trabajos muy bonito [los más cómodos, los que requerían menor esfuerzo 
físico]. Pero eran para ciertas. Pero claro, otras valíamos para trabajos más duros (…).Y eso está muy mal, muy 
mal. Porque cobrábamos igual y encima… trabajando mal. Y en peores condiciones. Yo he trabajado sentada así 
[mirando de frente] y la máquina aquí [90º a la izquierda]. ¿Así que ahora cómo estoy? Cervicales, lumbares, de 
todo. ¿Y qué hago? Pues aguantarme” (Rufi, 1951)
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“Hay mucha gente que está muy tocada” [por ejemplo de la clavícula o la muñeca]. Ha habido mucha 
gente que se ha operado, sí. Mujeres. Mujeres. Sí (…) Ahora sin embargo [en empresas grandes] hay un masajista” 
(MV., 1952) 

“Hasieran hasi ginen postu berdinean eta gero hasi ginen rotatzen eta rotatzeak dio soldata igo ziguten 
(…) multitarea [izatea suposatzen zuelako]. Guretzat ere hobea zan [bururako, adibidez] (…). Eta gero asuntoa 
da nik momentu batean (…) erabaki nuen manualetik [makinetara] pasatzea. Badakizu zergatik erabaki nuen? Ya 
neukan tendinitis hemen [sorbaldan], tendinitis hemen [eskumuturrean] eta nahiko fastidiauta nenbilen (…). Eta 
linea automatikoan lana hobea zan (…). Lan errepetitiboak gero daukate beti lesio bat” (Arantxa, 1955)

En algunos casos se recuerda un ambiente de trabajo agradable que no interfería en la producción. 

“Como estábamos a relevos, que no estábamos a control, la primera hora trabajábamos a todo meter y 
luego nos pegábamos cada merendola… [Alguien dice: “Y galletas, y pastas y dulces”]. Pero luego ya empezó el 
control y se acabó” (Raquel, 1949?)

“Yo me acuerdo con catorce años yo me ponía morena en Bilore. Los sábados cuando te tocaba por la 
tarde, pues muchas los sábados a la tarde no iban los jefes tanto, pues adelantabas un mogollón  y ‘ahora me voy 
a la esquinita’; me escondía… ¡y a tomar el sol! [Risas]” (Inmaculada, 1952?)

“Cadena montaje zan (…). Zuk pentsa, hemezortzi urtekin edo hogei urtekin ba nik uste erreztasuna 
daukazu lan egiteko, orduan ba denbora asko sobratzen zan (…). Jendeak eramaten zuen termo kafea, mermelada, 
ogia… Eta jendeak egiten zuen ‘¡oye, que toca desayuno!’ eta gelditu, gosaldu…” (Arantxa, 1955) 

2.7.3-“Y luego también venía el controlador”

Lanaldiko nolabaiteko lasaitasun egoera hori aldatu egin zen “kontrolean” lana egiten hasi zenean:

“[Trabajar a control significa que] Tienes un mínimo y contra más saques, pues más te pagaban (…).  
Entonces pues ahí a trabajar a todo correr para… para cobrar más” (Isabel, 1946)

“Tienes un mínimo y un máximo. Si pasas de ese máximo tenías una prima extra” (Raquel, 1949?)

“Klaro, gero pixkana-pixkana konturatzen zera hori dana jun zala gure aurka. Ze klaro, enkargatuak 
ikusten zuen: ‘ba, hauei sobratzen zaie denbora asko, ba goazen pixka bat presionatzera’. Ba pixkana-pixkana 
jun da gehiago… [eskatzen]” (Arantxa, 1955)

“Bazegoen jendea oso gaizki pasatzen zuena. [Adibidez] zan mahai bat eta postu desberdinak eta (…) 
postu batzuk ziren askoz zailagoak besteak baino, edo alrebes (…) eta orduan egiten genuen egunero postu 
batean (…). Eta bazegoen jende batzuk postu batean hurrengo egunean joan behar zirenak eta gau hartan lo 
egiten ez zuenak, zergatikan bazekien oso gaizki [ibiliko zela] (…) iristeko minimo horretara” (Loli, 1955)

Enpresa batzuetan “kontrolatzaile” baten bisita izaten zuten, hark ekoizpena ikuskatzen zuen lan bakoitza 
egin zitekeen eta egin behar zen denbora birkalkulatzeko. Bere presentziak langileen urduritasuna areagotzen 
zuen, zelatatuak izatearen sentipena zutelako eta beren ekoizpenak ekar zitzakeen ondorioengatik. 

 “Y luego también venía el controlador (…), que venía a controlarte cuántas hacías y cuántas podías 
hacer, ¿no? (…). Y había puestos que no se podía llegar a lo que él decía. Ahí sí que hubo una lucha muy fuerte 
(…). Porque claro, si no llegabas, o sea, la cualificación te podía bajar, no llegas (…) porque para que te dieran 
el índice que tú tenías, tenías que cubrir las necesidades del puesto en la totalidad. Si no las cubrías, te bajaban 
(…)” (MV., 1952) 

“[Helburua zen] ‘zuk lan hau egin dezakezu denbora honetan; orain egiten duzu denbora honetan, 
hemendik aurrera egin behar duzu denbora honetan (…)’. Gutxiago. Eta hori egiten ziguten oso maiz: urtean 
behin, bi urtean behin… (…). Normalean izaten zan kanpoko jendea (…). [Galdera: Estresantea zen?] Oso, oso, 
oso, oso (…). Ni gogoratzen naiz behin niri kronometratzen [zegoela eta] (…) jun nintzen etxera bokadiloa jan 
gabe, oso, oso urduri… Eta egin nuen lana inoiz baino gutxiago. Eske ezin nuen, erabat blokeatuta nengoen! Eta 
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atentzioa deitu zidaten, aber zer... Eta eske ezin nuela, erabat blokeatuta nengoen, blokeatuta” (Arantxa, 1955)

“[Egunero produkzio kopuru zehatza lortu behar zen] Minimo bat. Eta buff… Hori bai izaten zan gogorra 
(…) zergatik garai hartan egiten zen noizbehinka (…) etortzen zan kontroladorea” (Loli, 1955)

Beren jarduna zelatatzeak sortzen zuen estresari genero eta lan kategoriaren alorreko beste osagai batzuk 
gehitu behar zaizkio. Boterezko lanpostu hura gizonezkoek betetzen zuten, eta eskulanak asko ikuskatzen zirenez, 
gehiago eragiten zien emakumeei. 

“Nos pasaba más a las mujeres que a los tíos, porque los tíos además tenían un tipo de trabajo que a 
veces era difícil de… controlarles, por el tipo de trabajo [más abierto, reparación…] (…), lo nuestro era más 
manual. Y era más fácil de controlar, claro. Muchísimo más (…). [En una ocasión le controlaron a ella y aunque 
protestó] no me pude negar, tuve que hacerlo. Con el tío detrás. Encima el tío era un impertinente, ya le conocía 
(…) porque venía a todas las cooperativas (…). Yo llevaba unos pendientes largos y todo el tiempo metiéndose 
conmigo personalmente (…). Y él controlándome y yo trabajando. O sea, es una sensación…” (MV., 1952)

2.7.4-“Entonces no había ni sumadora”

Lantokietan lan egiten zuten emakumeen eta bulegoetan lan egiten zutenen lan baldintzen arteko 
desberdintasunak azaleratzen dituzte lekukotzek, bulegoetako giroa feminizatuagoa baitzen. 

“[Trabajó en Bilore] en oficina. Cosas de máquina o de escribir… Entonces (…) no había ni sumadora, 
que había que hacer de cabeza. Máquina de escribir sí, pero lo demás no. El resto, de cabeza había que hacer. 
Pero bueno (…). Poco a poco se fue poniendo la cosa más al día con las máquinas estas (…). [Después] me 
hicieron cargo de la caja, yo tenía que pagar… preparar los jornales para la gente, semanal (…) y los pagos que 
venían, las facturas que venían de fuera…” (A. G., 1926)

“[En Oxívol se encargaba de temas de] personal, nóminas (…) altas y bajas en la Seguridad Social… 
(…). [Había mucho trabajo y en aquellos tiempos] no tenía ni sumadora, ¡ni sumadora! Y cuando hacía las 
nóminas (…) sumabas la primera fila, sumabas la segunda y sumabas la tercera y te tenía que dar igual que la 
cuarta. Y si no te daba… [tocaba repasar hasta que las cuentas saliesen. Varias veces al mes les visitaba el jefe 
principal y si no podía acudir] qué contentas nosotras. Porque si venía él ya no teníamos hora de salida, eh. Igual 
a las once, once y media de la noche… Cuando se terminaba el trabajo (…). Cuántas noches debió de venir mi 
madre con mi hermano mayor por un camino que ahora ya no existe a ver si había luz en la oficina a esas horas, 
porque no entendía mi madre cómo podíamos estar allí. Y no nos pagaban una hora extra, eh, no te creas tú. Ni 
una hora extra. Saliéramos cuando saliéramos” (Inés Atxega, 1939)

“[Donostiako lantegi batean egon zen eta] lan ezberdinak egin nituen baina dana zan bulegoetan. 
Administratiba (…). Lantegian emakumeak ez ziren. Emakumeak, danak, bulegoetan [zeuden]” (Belén Balerdi, 
1950)

“Rompíamos… Porque entonces no llevábamos pantalón, se llevaban faldas. Y la oficina estaba aquí 
y aquí el laboratorio. Y a cualquier cosa que tenías que pasar, a preguntar algo (…), allí estaban las baterías 
enchufadas, con el ácido y (…) nos salpicaban, ¡y cada semana comprando medias!” (Inés Atxega, 1939).

2.7.5-“Se trabajaba mucho y se ganaba poco”

Industriaren sektoreko soldatak baxuak zirela azpimarratzen dute testigantza batzuek, batez ere berrogeita 
hamargarren eta hirurogeigarren hamarkadetan. Horrenbestez, ohikoa zen etxe askotan aitak lan bat baino gehiago 
izatea edo ordu gehigarriak sartzea familia aurrera atera ahal izateko.

 “Se ganaba poco porque entonces se ganaba poco, pero trabajo no faltaba. Porque mi marido trabajaba 
en la CAF, metía horas en un taller que había cerca de nuestra casa (…). Luego ya quitaron, quitaron las horas, 
pero bueno. Mientras que se pudo meter, metió” (Emilia, 1931)

“Entonces los hombres trabajaban igual en CAF y luego iban a meter horas a otro sitio… Entonces era 
como muy normal” (Arantxa Olano, 1948)
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“Se trabajaba mucho y se ganaba poco” (Ester Iruin, 1948)

Askotan etxeko ekonomia eta etxera iristen ziren ordainsariak kudeatzen zituena emakumea izaten zela 
antzematen da -ama edo emaztea-. Elkarrizketatutako hainbat emakumek gizonen artean zabalduago zegoen 
ohitura bat aipatu dute, etxean soldata osoa ez ematearena alegia, “beren gastuetako” dirua behar zutela eta, 
ohitura hori normalizatuta zegoen testuinguru hartan. 

“[Etxean, seme-alaba bakoitzak irabazitakoa amari ematen zion baina nebek ez zuten guztia entregatzen, 
haiek] gehiago behar zuten beraientzako (…). Mutilek gehiago gastatzen dute, nik ez nuen gastatzen” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

“[Soldata sobretxoetan jasotzen zuten eta gizonen] bat baino gehio sobrea ireki, hartu bere poltsikora 
nahi zuena eta gero bestea entregatu etxean, ez? Baina hori arrunta zen. Hori normala zen. Baina neri oso 
gaizki iruditzen zitzaidan (…). Gizon asko ta askok hala egiten zuen eta emakumeak (…) [gizonak eramandako 
diruarekin] moldatu behar zen arropa, jana, etab. ordaintzeko” (Loli, 1955)

2.7.6-“Los hombres lo que pasaba es que siempre tenían más categoría”

Lekukotzek azaltzen dute fabriketako langileen kategorietan desberdintasunak izatea normalizatuta 
zegoela, sexuagatik hezkuntza ibilbide guztiz ezberdinak egiteko joera haren ondorioz: emakumeek eskulanak 
egiten zituzten bitartean, gizonek lanpostu teknikoagoak egiteko aukera zuten, esaterako “prestatzaile” lana, 
makinak konpontzen, kontrol lanak burutzen, eta abar, ordainsari hobea izaten zuten lanak ziren.

 “Hubo años en que las mujeres en FP no entraban. No se promocionaba tampoco mucho dentro de 
las escuelas ese tipo de trabajo, ¿no? Y hubo años que es verdad que (…) se necesitaba mucho mano de obra 
especializada (…) ¿Entonces qué pasaba? Que en Goierri las chicas iban a mecanografía, delineación y no sé 
qué más les ofrecían. A eso es a lo que mayoritariamente (…) se apuntaban. Yo creo que también es porque no 
había como una iniciativa de preparar a la mujer también en otras áreas de trabajo, ¿no?” (MV., 1952)

“Eta gero beste asunto bat zegoen: emakumeak… Klaro, gu joaten ginen inongo estudiorik gabe, agian 
batxilergoarekin besterik ez eta gizonezkoak gehienak zeuden moduloekin (…) eta ez ziren joaten gu bezala 
montajera, [gizonak] ya hartzen zuen beste postu bat, ya zeukalako beste maila bat” (Arantxa, 1955)

“[Los hombres] lo que pasaba era que siempre tenían más categoría. Tú eras oficiala de segunda y salvo 
excepciones, no había opciones de subir y ellos sí. Todos eran oficiales de 1ª o jefes. [Para pasar a ser oficial de 
primera no era por examen, ni por Convenio, sino a dedo] “puestos de confianza”. [Según el convenio] a los 
dieciocho años eras oficiala de segunda (…) O sea que podía ocurrir que entras de auxiliar porque no tienes 18 
años , a pesar de haber obtenido el primer puesto o segundo en el examen, y si posterior se contrataba a más 
gente  y  tenían 18 años, su categoría era de Oficiala de 2ª” (Ester Iruin, 1948)

“[Adibidez, Orklin] aukera lan bat izateko emakumea izan edo gizona izan [desberdina zen] (…). Garai 
hartan ba lan manual guztiak emakumeok egiten gendun, gizonak egiten zuen ba beste lan mota: ba materiala 
ekarri-eraman, edo (…) enkargadue, edo makinak konpontzeko edo… Horrelako lan mota (…) [eta] lan horiek 
hobeto ordainduta ziren” (Loli, 1955)

“[Bere kategorian guztiak emakumeak ziren. Senarra] kategoria diferentean zegoen. Eta soldata 
diferentea zan, bai (…). Kategoriagatik (…)” (Arantxa, 1955)

2.7.7-“Lo veías medio normal, que el hombre fuera jefe”

Egitura aldetik, barne-promoziorako eta ordainsaria hobetzeko aukerak alboratuta gelditzen ziren. 
Eskulan horien artean, enpresa bakoitzaren hitzarmen eta barne-arautegiaren arabera, gora egiteko aukerak izaten 
ziren, esate baterako, esperientziari esker. Beste lanengandik bereizten ziren lanpostuak ere baziren, “arduradun” 
edo “komodin” lanak adibidez. 

Raquel: “[Entrabas] De peón”

Pili: “Pinche, pinche se llamaba” 
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Raquel: “Según años ibas subiendo [de nivel]”

Isabel: “Pero no era que te iban subiendo de categoría, yo en mi caso eran quinquenios: a los cinco años 
que estabas trabajando te subían”

Inmaculada: “Aunque también eras oficiala de primera pero también se notaba… no en dinero, pero sí 
se notaban las diferencias. Había gente que siempre estaba en unos puestos y no se les movía y otras que… Eso 
no era por la oficialía”

Adela: “Pero otras estaban toda la vida. Es que también… en Bilore se hacía por los convenios, por 
convenios que teníamos. Lo pedíamos”.

Raquel: “Según los años tenían la obligación de subirte de categoría. Eso también influía un poco en el 
salario, claro” 123

“Komunera joateko ere bai bazegoen figura bat… Depende ze postutan… Postu batzuk ezin ziren 
geratu, zergatik bestela katea geratzen zan. Orduan ‘komodin’ deitzen gendun, emakume bat zan eta ‘Eh! Etorri, 
komunera jun beharra naiz’. Etortzen zan eta horrek izan behar zuen abilidadea dana egiteko (…)” (Loli, 1952)

“[Emakume gehienak kategoria berekoak ziren] baina gero zegoen figura bat deitzen zena ‘komodin’ (…) 
zuk nahi bazenuen komunera joan, zure postua utzi, ba komodinari deitu [egiten zenion. Soldata, postu bakoitzak 
zeukan indizearen araberakoa zen eta komodin horiek] zeukaten indize altuagoa, beti zeuden enkargatuaren 
ondoan, hobeto ikusita zeuden…” (Arantxa, 1955) 

Sin embargo, la realidad era la normalización de la existencia de un techo de cristal para la mano de obra 
femenina que les dificultaba o incluso negaba los cargos de mayor responsabilidad. 

Ester Iruin: “[La diferencia era] que los hombres siempre han ganado más y siempre han tenido opción a 
ser jefes y como mínimo Oficiales de Primera…”

C.Z: “… y las mujeres no [aunque en ese momento] lo veías medio normal, que el hombre fuera jefe. Con 
dieciséis años no creo que pienses en muchas cosas de esas. Luego ya si “124

“[En Orkli] en ese sentido no había ningún problema (…) [para promocionar pero] esa era otra de 
las cosas que no podías demostrar, pero siempre los puestos de nivel más alto, casualidad siempre tenían los 
hombres. Siempre” (MV., 1952)

“Zuzendaritzan eta ardura gehieneko postuetan, gehien-gehienak gizonak” (Arantxa, 1955)

Bikote bateko bi kideek lantoki berean lan egiten zuten kasuetan, ohikoa zen euren artean soldata 
desberdintasunak egotea, handiagoak edo txikiagoak izan zitezkeenak enpresaren arabera:

Raquel: “La diferencia salarial era mucha”

Rufi: “Y ya te digo: Muchos hombres unos trabajos de maravilla, y muchas mujeres ahí…”

Adela: “Lo que pasa es que luego había muchas diferencias también, que en unos puestos se cobraba 
más, unas categorías tenían más que otras…”

Raquel: “El hombre por ser hombre simplemente tenía más salario ya. De entrada tenía más. Y eso no 
se consiguió [igualar]” 125

 “[¿Cuando en casa ha habido más de un sueldo, el del marido era mayor?] En mi casa sí [salvo en 
momentos puntuales en que ella metió horas extras] (…). Yo sí he notado esa diferencia” (Inmaculada, 1952?)

“[Senarrak eta berak irabazten zutenaren arteko diferentziari buruz] Ez asko. Ez asko, zergatik gu… garai 
hartan soldatak oso onak ziren (…) eta berak zeukan diferentzia berak zeukalako Maestría Industrial, orduan 

123 Elkarrizketan Raquel (1949?), Pili (1948), Isabel (1946), Inmaculada (1952?) eta Adelak (1952) hartu dute parte.
124 Hizlariak Ester Iruin (1948) eta C.Z. dira, hurrenez hurren. (1936).
125 Elkarrizketan Raquel (1949?), Rufi (1951) eta Adelak (1952) parte hartu dute.



98

IV. Victor Mendizabal Beka                                                          Emakumeak eta lana Ordizian  (1880-1980): genero-ikuspegi bat  

fp… Eta hor zeukana da, baldin bazan Oficial de Primera… Guk geneukana da sekula ez geneukala kategoriarik 
izan. Ni jubilatu nintzen de oficial de tercera” (Mila, 1953)

Familian bertan ikus zitekeen soldata desberdintasunak gizonaren ekarpena “soldata” edo “ordainsaria” 
zela, hots familiaren mantenuaren oinarria, eta emakumeak irabazitakoa osagarri bat zela zioen ideia indartu 
zuen kasu askotan. Testigantza batzuek erakusten dute, zer nolako eragina izan zuen gizonak ekarritako diruari 
garrantzia handiagoa ematearen kontzeptualizazio horrek emakumeek beren ordainsariak familiaren ekonomian 
zeukan funtzioa baloratzeko garaian, batzuetan kontraesanetan eroriz. Adinean sartuak diren emakumeen kasuetan 
gertatzen zen gehien bat, nahiz batzuetan diru hori izaten zen senarren langabezia, baja edo greba garaietan etxea 
mantentzen zuena.

“[Lo que ella ganaba] era una ayuda. [Pregunta: ¿en casa os hubiérais podido pasar económicamente 
sin esa ayuda?] No. No. No (…). Hacía falta [porque el marido tenía una salud delicada y durante temporadas no 
podía trabajar]. Y luego… era la posguerra, no había nada, no había nada. Estábamos viviendo del racionamiento 
(…) [Pregunta: ¿O sea que realmente no era una ayuda, era necesario?]. Era necesidad. Era necesidad” (Maritxu, 
1927) 

“[CAFeko greba luzea izan zen] Eta badakizu: hiru ume eta amona eta denak jan… (…).  Gauean umeak 
ohera eraman eta [josten zuen. Eredurako ibili zen eta hilabete bukaeran] sobrea etorri zen (…) eta veinticinco 
mil [pesetas]. Momentu horretan asko” (Agapita Tolosa, 1930)

“[Dendan irabazten zuena zen] laguntza ere bai. Bai, laguntza ere bai… Zergatik gero (…) hiru neskak 
ezkondu egin ziren. Eta preparatu egin behar zitzaien (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Berak irabazitako dirua “laguntza” zenik ez da inoiz planteatu] “Soldata [zen]. Hori… [argi zegoen, 
hasieratik] (…). Hombre, segun ze lana daukan emakumeak bai da ‘laguntza’ bat (…). Baina gizonezkoaren lana 
erdipurdikoa bada ez da konsideratzen laguntza, hori ere egia da” (Josune, 1963)

2.8- Langile borroka

2.8.1-“Huelgas aquí hicimos cien mil (…)”

Hirurogeita hamar eta laurogeigarren hamarkadetan bereziki, Ordizian eta beste udalerri batzuetan 
izandako greba edo aldarrikapenek osagai politiko garrantzitsua izan zuten:

“[Garai horretan]  jendea mugitzen zen gehiago, ez? Lantegietan ere bai grebak egoten ziren eta… 
bai por convenio eta bai greba politikak…(…). Nik uste dut mugimendu askoxe gehiago zan (…). Dana… ‘El 
Proceso de Burgos’, eta hori dana bizi izan genuen gu [elkartzen ziren kontu politikoak, sozialak, ekonomikoak, 
laboralak…]” (Belén Balerdi, 1950)

“[Huelgas] aquí hicimos cien mil (…). Pero políticas. En Orkli se hizo… Bueno, yo recuerdo de un año 
que casi se hizo un día sí y casi otro día no, pero eran políticas” (MV., 1952)

“[Indar enpresan adibidez] zegoen konszientzia politikoa langileen mailan, sindikal mailan baino gehiago. 
Jende guztia euskalduna zan… eta ‘Proceso de Burgos’ekin eta identifikazio handia [egon zen]” (Mila, 1953)

“Eta gainera zan garai bat oso… Politikoki ere bai oso… Mugituta, orduan… Gu nola isilik ezin gendun 
egon, ba… grebak zirela eta izan ziren urte oso… O sea, ez aspertzeko modukoak (…). [Lanean ere] tentsio oso 
handiak, oso handiak. Asanblada oso… gogorrak, oso jende bata bestearen frente eta oso… Baina esan beharra 
daukat denborarekin oso ondo konpontzen gara danok” (Loli, 1955)

“Lantegi horretan hartu genuen konzientzia soziala baita, ze garai horretan grebak eta asko egiten ziren 
(…). Politikoak. Politikoak. Gehienak, bai. Garai hori zen (…) Burgosko epaiketa, eta… (…). Gogoratzen naiz ni 
lantegi horretan ari nintzela Franco hil zenean. Hor zen taldea eta kontzientzia (…). Eta gero beste alde batetik 
euskaldunak ginela eta euskeraz ez genekiela [idazten eta irakurtzen]… Kontzientzia politikoa eta soziala, biak 
[piztu ziren] (…). Grebak egiten genituen eta gero iluntzean manifestazioak egiten genituen (…). Oso gogorrak 
izaten ziren” (Nekane, 1958)
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Tentsio politikoz betetako giro hartatik kanpo, lan baldintzak hobetzeko helburua zuten greba, lanuzte eta 
mobilizazioak ere egin ziren enpresa ezberdinetan. Zentzu horretan, oihartzun handiena CAFen mobilizazioek 
izan zutela dirudi, beren iraupenagatik eta mobilizatzen zuten langile kopuruagatik.

“En la CAF misma, mi marido cuántas huelgas tuvieron (…). Porque no les subían [el sueldo], por no 
sé qué… Una vez fueron dos meses de huelga que tuvieron. Dos meses. Y otra vez no sé, también, bastante (…). 
[Aparte de esas] hubo más huelgas, pero de menos tiempo (…). Ganaban entonces muy poco” (Emilia, 1931)

“Manifestaciones a nivel laboral, que hubo en CAF en el 72 de tres meses… Hubo una huelga muy dura. 
Y entonces claro, tú eras joven todavía y tenías todas esas inquietudes” (Arantxa, 1952)

“Gero CAFeko huelgak ere bai, oso gogorrak izaten ziren CAFeko huelgak… Eta gogoratzen naiz polizia 
etorri zenean zaldietan… Gogoratzen naiz, bai. Horiek izan ziren CAFeko grebak” (Arantxa, 1955)

Los testimonios demuestran que no todas las empresas se movilizaban de igual manera:

“[Por ejemplo] en Eredu había un tipo de personas que no se movían para nada, que eran muchas 
mujeres (…). Estaba Bilore, por ejemplo, que eso sí reivindicaron… (…). Sí, sí, ya se hacían cosas. Muchas veces 
hemos parado igual también por el convenio del metal (…). Y paradas y discusiones y asambleas dentro de la 
empresa hemos hecho muchísimas (…). Hemos tenido muchas luchas internas para mejorar las luchas desde 
dentro. Y se han conseguido muchas” (MV., 1952)

“[Kooperatibatan] badakizu zer pasatzen zen? Kooperatibatan nola beti egoten zen konbenio espeziala 
beti ematen zuen arazoak ez zirela gureak, beti ematen zuen arazoak zirela besteenak (…). Kooperatibetan 
huelgak egiten ziren bakarrik politikoak zirenean, baina baldin baziren ekonomikoak edo… [ez ziren egiten]” 
(Arantxa, 1955)

Bi sexuetako langileek enpresa batean lan baldintzak hobetzeko egiten zituzten aldarrikapenak 
denetarikoak ziren:

[Aldarrikapenak ziren] nik uste dut soldata aldetik eta igual ere bai (…). Eta igual ba hobetzeko baita 
puntu batzuk (…). Guk lortu genuen orain esaten dana ‘el horario flexible’ eta hori, ba nik hori ezagutu dut 
nere momentuan (…). Eta igual pixkat ere hobetzeko baldintzak ba igual bulegoan zirenak edo tailerreko jendea 
eskatzen zutena, ez? Bai, nik uste det mugitzen zela gehiago” (Belén Balerdi, 1950)

“[Por ejemplo respecto a levantar peso], que se podía hacer de otra forma, yo qué sé: si es veinte kilos 
pues lo puedes levantar entre dos y son diez. Ese tipo de reivindicaciones (…). Y encima el controlador… (…). 
También por la jornada de ocho horas y la entrada de personal trabajamos mogollón (…). Nos costó muchísimo 
quitar las diez horas (…), no conseguimos [en un primer momento]. Luego ya machacando mucho…” (MV., 
1952)

Jarrera mota horrek kaleratzea edo espediente bat irekitzea ekar zezakeen, eta horien aurrean emakumezko 
langileen egoera are eta zaurgarriagoa zen: 

“[Se hizo un paro en la empresa] y salimos con un expediente grave” (MV., 1952)

“[Grebetan parte ez hartzeko] beti esaten zizuten (…) zerbait baldin bazegoen, greba bat edo zerbait, 
parte hartzen baldin bazendun, ‘hemen daukat lista, eh. Hauek denak dare deseatzen sartzeko’. Emakumeena, ez 
gizonezkoena. Emakumeen lista. Izena ematen zendun enpresetan (…)” (Mila, 1953)

“Egin genuen greba txiki bat, paro txiki bat (...) eta etorri zitzaigun enkargatu bat (…) eta esan zigun: ‘no 
seáis cándidas, volved a trabajar’ [eta gazteak zirenez, berriak, etab. obeditu zuten]” (Arantxa, 1955)

2.8.2-“Nik uste gauza asko lortu zirela. Baina gutxienak, egia da, emakume arloan”

Langile borrokaren testuinguruan ez zegoela genero aldarrikapenik diote hainbat testigantzek. Aldiz, 
beste batzuek diote pixkanaka emakumeen eskakizun espezifikoak agertzen joan zirela.

“Algunas reivindicaciones [eran] conjuntas, como el derecho de trabajo, el derecho de la maternidad y 
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tal… (…). Y sobre todo la mujer embarazada qué derechos tiene dentro de la empresa, dónde puede trabajar y 
dónde no puede trabajar (…). [Cree que fue alguien de Bilore] que nos dio un poquito las pautas” (MV., 1952)

 “Orduan [borroka] emakumeak bezala ez zen, zen gehiago (…) larunbatak libre izatea, soldatak eta 
dana deklaratzea (…). Eta gero ya ba defenditzen genuen gure borroka, ba zala (…) [emakumeei] ez zigutela 
berdin baloratzen… Bai ofizinako emakumeak, baina tailerrean beti egoten zen desberdintasun bat… Baina 
momento batean konbenio batean lortu zen… ekiparatu soldatak, baina igual 75an edo horrela, eh. O sea, ya 
hasi ginen danok kobratzen gendula berdin” (Mila, 1953)

“[¿Se reivindicaba algo relacionado con la mujer?] No existía eso ni jamás se pretendió ni hubo la más 
mínima manifestación en pro de… yo qué sé, del salario igual, o… Qué va, qué va (…). [En cualquier caso] yo 
siempre he luchado por mi condición, pero no como feminista sino (…) como persona. Soy mujer pero siempre 
he luchado por lo que yo he considerado que tenía que luchar, no como mujer sino como uno más en la sociedad 
(…). Al menor movimiento, al menor sentimiento de rechazo que he intuido en alguien he ido derecha, ¡pa! Eso 
sí” (Arantxa, 1952)

“[Laneko baldintzak hobetzeko, etab. borrokatzen zuten] baina emakumeenak, zuzenean zerbait… 
erreibindikazio edo, ez (…). Eske gauza batzuk onartzen gendun normalak baziren bezala” (Loli, 1955)

Sin embargo, existen algunos puntos concretos sobre los que recuerdan haberse movilizado y que estaban 
directamente relacionados con una lucha por la igualdad en las condiciones con respecto a sus compañeros. Es lo 
que sucede por ejemplo en relación a la admisión de mujeres en el segundo y tercer relevo:

“[Hasieran emakumeak lanaldi etenean zeuden] ikusten zuten beldurra bezala geneukala erreleboari eta 
[jarrera izan zen] ‘ya os voy a poner a relevo a todas; a tres relevos’; ‘bueno, pues ponnos a relevos’. Eta gero 
gertatu zen releboetan jarri zigutenean gehienok hobeto moldatu ginela [adibidez haien senarrekin antolatzen 
umeak zaintzeko. Hasieran bi erreleborekin hasi ziren eta beranduago hirugarrena heldu zen] (…). Baina izan zen 
gehienbat esan dudan bezala, ‘a ver si os puteamos bien, que os metemos los relevos’ (…)” (Mila, 1953)

“[80ko hamarkadan makina bat ekarri zuten eta erabiltzea izan arren] zeukan punto bat zera, teknikoa 
baita. Orduan hasieran ba gizonak [ari ziren berarekin], ez? baina aldarrikatzen genuen ba beno, ba emakumeok 
ere bai, ez? Ba hor lan egitea, o sea, beste lana. Eta beno, planteamentu bat izan zan (…) aber nola postu horretan 
nahi baldin bagendun emakumeak sartzea, emakumeak onartu behar ziren hiru erreleboetan, hau da, gauez lan 
egitea onartu egin behar (…). [Ez zen eztabaida askorik sortu baina giroan somatzen zen] igual eszeptizismo 
pixka bat (…)” (Loli, 1955)

El acceso al tercer relevo o la capacitación para otras tareas diferentes a las realizadas hasta entonces 
(manipulación de maquinaria, labores de mecánica o de soldadura) incrementaba las opciones laborales de las 
mujeres y sus expectativas salariales, al permitirles desarrollar funciones más cualificadas y mejor remuneradas. 

“El chico cubría más expectativas (…). Nosotras, como no nos dejaban bajar al taller (…) porque 
solamente había hombres, pues entonces claro, tú te limitabas a hacer en muchos casos hasta de secretaria, que 
decías: ‘hombre, yo no he estudiado para esto (…), yo quiero desarrollarme en lo que yo he estudiado’. Entonces 
ahí tenías que luchar un poquito” (Arantxa, 1952)

“[Se empezó a pedir que desde las escuelas se potenciara la idea de la necesidad de formarse] como 
mínimo una fp (…) Entonces empezaron ya a prepararse las chavalas (…) mecánicamente, electricista… O sea, 
de todo. Todo lo que había. Y a partir de ahí ya salían ya preparadas y entonces hubo más entrada de mujeres 
[pero en menor medida que de hombres]” (MV., 1952) 

“Eskatzen genuen emakumeak sartzeko mekaniko bezala, edo soldadura mailan. Ez zirela tailerrean 
egiten ziren ikasketak, ez? Eta batzuk sartu ziren, hiru edo lau egon ziren” (Mila, 1953)

“[Makinekin lan egiteak baldintzak hobetzen zituenez] aukera eman zan emakumeak ere bai ba teknika 
pixkat zeukan postuetan sartzea (…). Hori bai izan zela, neretzako, pauso bat” (Loli, 1955)

Lan baldintzak eta ordainsariak berdintasunaren bidean zihoazen heinean, langileen amatasunari lotutako 
beste aurrerapen batzuk jazo ziren:

“[Hubo una época] que teníamos que estar trabajando diez horas. A mí me tocó embarazada y tuve que 
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llevar un justificante para trabajar ocho. Eso también se ha dado. Yo ahora estoy muy contenta, porque a partir 
del cuarto mes creo que dejan de trabajar (…). [Por ejemplo en su momento también se aportó documentación 
para que las mujeres embarazadas dejaran de trabajar por la noche y con unas máquinas que llevaban pedales 
porque podían afectar al feto y] ahora ya (…) eso ya se ha reconocido y… pues bueno, todos esos derechos están 
ya pero sí, fueron épocas muy duras, muy duras para las mujeres (…). [Por ejemplo, acerca de una amiga, que 
estaba embarazada y tenía que cargar peso en el trabajo] yo le dije al encargado, ‘por favor, ponedle en otro 
puesto. Está en unas condiciones que todo es peso, todo es peso…’ (…). Yo reivindiqué eso toda mi vida (…)” 
(MV., 1952) 

Hala ere, testigantza askok azpimarratzen dute amatasuna edota emakumearen ordainsaria gizonaren 
soldataren “laguntza” moduan deskribatzea emakumezko langileak baztertzen zituzten jokaerak zuritzeko 
aitzakiak izan direla. 

“Más tarde también pasaba eso. Cuando empezaron a despedir a gente, los comentarios eran: ‘que 
despidan a la mujer…’ (…)” (C. Z., 1936)

“[Una vez le dijeron] ‘tú estás quitando un puesto de trabajo a un hombre’; como que no tenía que estar 
trabajando. Y yo, ‘¿por qué? A mí me han contratado, pues estoy trabajando’ (…).  Había gente que se atrevía a 
decir. Otros igual [lo pensaban pero] se reservaban (…). Pues había otra mentalidad…” (Arantxa Olano, 1948)

“Hasi ziren EREk egiten eta klaro, orduan geunden denak ─emakumeak─ume txikiekin [eta entzuten zuten 
CAFekoak] EREn daude, baina kobratzen… Mentalidadea, ez? Ia ia desiatzen (…). [Baina tokatu zitzaienean] 
etxean geundela konturatu ginen… ‘nola, EREn gaude eta bakarrik emakumeak etxean eta gizonezkoak lanean?’ 
(…). [Lanera bueltatu zirenean galdetu zion enkargaduari] ‘¿Por qué nos mandas a nosotras [a casa]?’; [eta 
berak], ‘para que cuidéis a los niños’ (…). [Orduan izan zen sindikato mailan esan zutenean] ‘Eh, hemen EREa 
danontzat (…)’. [Despido ugari egon ziren, haien artean emakume asko, batez ere ezkongabeak edo senarrak 
enpresa onetan lanean zituztenak]. Izan zan pixkat, neretzat, diskriminatorioa” (Mila, 1953)

Horrelako une bereziki delikatuetan, elkarrizketatutako batzuek zalantzan jartzen dute beren borrokaren 
garrantzia eta beren lankideen babesa, bereziki gizonezko langileena.

[Pregunta: ¿En vuestras reivindicaciones tuvisteis el apoyo de vuestros compañeros?] En general sí. 
Bueno, siempre hay de todo (…) Pero en general, sí” (MV., 1952)

“[ERErekin gertatu zena ikusita] orduan sentitzen zara pixkat ba…, ez? ‘Egiten dugu nahikoa? (…). 
Preokupatzen gara gehio ba soldataz, lanaz eta emakumeen egoerataz ez gara hainbeste preokupatzen?’ (…). 
Orduan bai izan zen momento bat nahiko gogorra (…). [Gizonezkoek ikusten zuten emakume lankideen egoera 
hori] baina ez behar hainbeste. [Esaten zieten] ‘bai, arrazoia daukazue’ [baina] sentitu det gizonezkoen aldetik ez 
dala hainbeste borroka egin (…) [100 emakume ziren baina bere iritziz] sentitzen ginen gutxiago bezala igual… 
Orduan gizonezkoekin ez enfrentatzeagatik ez hainbeste indarra egin (…). [Bere ustez, aldarrikapen mailan] nik 
uste gauza asko lortu zirela. Baina gutxienak, egia da, emakume arloan. Gutxiena” (Mila, 1953)

2.8.3-‘Vete a barrer’

Elkarrizketatutako batzuk beste jarrera mota bat ere gogoratzen dute, emakumezko langileei bakarrik 
eragiten ziena, emakumeak izateagatik soilik, eta sakon errotutako jarrera matxistak azaleratzen zituena. Hala, 
ondorengo kontakizunek ondo azaltzen dute zer nolako aurreiritziak zeuden emakumeen gaitasuna zalantzan 
jartzen bai jarduera zehatz bat egiteko, bai erantzukizuneko lanpostu bat izateko, bai gizonezko lankideekin tratua 
izateko, eta abar. 

“[Se quejaba a sus compañeros de que no barrían o no recogían la mesa, así que propuso] ‘Vamos a poner 
una lista (…) porque al final limpiamos siempre las mismas’. Era un reflejo de la sociedad: la educación no 
cambia cuando entras en una empresa, ya la traes. O sea, si no trabajas con esa persona a todos los niveles es 
lo mismo en la calle que dentro [de la empresa]. Otra cosa es que tú le permitas que haga ciertas cosas” (MV., 
1952)

“[En 1970 ó 1972 estaba como delineante en CAF y la mayoría de la plantilla eran hombres. Cuando 
le dijo a su jefe que quería ver la pieza que estaba haciendo en el taller para ver cómo se desarrollaba él le dijo] 
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‘¡cómo vas a ir! ¡les vas a revolucionar!’. [Ella respondió]: ‘No, no: si sirvo para ir a una manifestación también 
sirvo para… y sobre todo porque quiero. El primer día me mirarán, el segundo también, el tercero no me harán 
ni caso’. Y ya está. Y así” (Arantxa, 1952)

“Emakumeak ere tailer mailan… Ofizinan, beno, nik uste det hobeto kontsideratuta ba igual azkenik 
ikasketak eta gauzak, ez?... Baina tailerrean beti… lana falta baldin bazan ‘vete a barrer’, ‘vete a limpiar las 
máquinas’… hori (…). [Gainera hori] gurekin batera sartu zen [lankide batek esaten zien eta azkenean horrelako 
jarrerak ikusita] erre egiten zara, erre egiten zara, erre egiten zara” (Mila, 1953)

“[Hirugarren erreleboa onartu zenean, giroan nolabaiteko eszeptizismoa somatzen zen] ‘aber aguantatzen 
duen emakumeak hau, gero familia izango duen eta aber zer pasatzen dan’, ezta? (…)” (Loli, 1955)

“[Hasieran] gu beldur genuen lan batzuk egiteko. Eta bazegoen gizon bat asko laguntzen ziguna (…). 
Esaten zigun: “zuek hori egiten baduzue, hau ere egingo duzue; zuek lasai egon, egingo duzue eta. Eta berak 
animatzen zigun, ez? Baina jeneralki, begiratu eta lan bat igual gaizki egiten ari ginena, lan gogorrak ematen, 
bobinatzen, bobina batzuk 25 kilo pisatzen zituztenak (…) eta konturatu gaizki egiten ari ginela eta inor ezer 
esan (…). [Gero ikasi edo ondo egin eta] ‘joer, ¿esto habéis hecho vosotras?’; ‘sí, pero no porque nos habéis 
enseñado… ayudado vosotros [sino ese otro compañero y] (…) no tú, que eras el que nos tenías que enseñar…’. 
Enkargatue. Eta jarrera hori (…) ba bai [bizi izan duela]” (Mila, 1953)

“Emakume on bat izateko, utzi behar zenuen lana” [eta gogoratzen du nola soldadura ikastaro bat egin 
nahi izan zuen neska batek asko borrokatu behar izan zuen lortzeko] (Ana, 1957?)

Elkarrizketetan aipatu diren bazterkeria kasu guztien artean sexu jazarpenak ere bazirela esan behar 
da. Adibidez, informatzaile batek adierazi zuen familia batentzat neskame lanetan ari zela, familia horretako 
gizonezko bat hiru aldiz saiatu zela bera bortxatzen. Beste zenbait testigantzek gizartearen permisibitatea islatzen 
zuten jarrera batzuk azaltzen dituzte, emakumezko langileen gutxiagotasun egoera ezartzen zuten jokabideak 
izaten baitziren: ukitu sasi inuzenteak, beren sexualitateari buruzko iruzkin gaiztoak edo jazarpen egoerak.

“[Se dieron casos puntuales de cachetitos, etc. y hubo que marcar los límites. También estaba] el típico 
que salía a la calle y decía que nos había pasado a todos por la piedra… Te puedes imaginar. Ese tipo de cosas, 
esos comentarios, pues sí que ha habido [pero por parte de determinadas personas sólo]” (MV., 1952)

“[Bazegoen bat bokadilo orduan, gizonen artean, esaten zuena] ‘yo me las tiro a todas’… (…) . El tío 
zen fantasma... [Eta gero zegoen beste bat, joaten zena neska baten ondoan] eta esaten zion ‘que se ponía fogoso’ 
(…). Eta klaro, ba neska erabat urduri egoten zen (…). Ba holako gauzak, ba bai [ezagutu izan ditu]. Gauzak 
ez ziren mozten. Gauzak ba gelditzen ziren en comentarios, holaxe gelditzen ziren [Adibidez ‘fantasma’ horren 
kasuan] ez genuen ezer egiten (…) inork ez zion ezer esaten. Ba esango zuten: ‘bueno, bueno, no digas eso’ (...) 
holaxe gelditzen ziren gauzak (…). Tristea da. Eta [aipatutako beste kasuan], pentsatu (…). Hori aguantatu behar 
da, eh!“ (Arantxa, 1955)

3-JARRERAK ETA PENTSAMOLDEA

3.1-Norberaren soldata, burujabetasun ekonomikoa

3.1.1-“Behintzat neretzako ondo”

Garaiaren, lan sektorearen edo enpresa zehatz bakoitzaren arabera soldaten artean desberdintasunak 
zeudela islatzen dute lekukotzek. Ordainsari altua lortzen zuten emakumeengan nolabaiteko harrotasun sentipena 
nabaritzen da, beren lana aintzat hartzen zutela pentsa zitekeen eta. Aldiz, ordainsaria eskasa zen kasuetan 
nolabaiteko etsipena antzematen da, agian barneratuta zutelako beren jarduerak balorazio eskasa zuela. Hori 
gertatzen zen etxearen esparruko lanetan edo enpresa jakin batzuetan.

“Ni akordatzen naiz ezkondu nintzenean [60ko hamarkadan] irabazten genuela cuatro mil pelas. Eta zan 
soldata altuenekoa. Altuenekoa, eh [errestaurantean]” (Miren, 1937?)

 “Yo de lo que me acuerdo es que cuando estaba en Oxívol ganaba dos mil y pico al mes. Y luego cuando 
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vinieron a buscarme de Sukia me ofrecieron cuatro mil. Pesetas, eh. Y claro…” (Inés Atxega, 1939)

“Cuando vine aquí y me puse a trabajar, más contenta además … Porque por lo menos yo ganaba mi 
dinero, allí no ganaba nada pues porque como no trabajaba, pues eso” (Isabel, 1946)

“[Azkenengo urteetan kobratzen zuena] Ciento y pico mil pesetas al mes… Mila euro… goitik (…) 
Soldatak eduki ditugu oso onak. Gauzak diren bezala. Oso onak” (Mila, 1953)

Adela: “[En Bilore] Yo tengo el recuerdo de que cuando llegué a cobrar 475 pesetas a la semana decía 
yo, ‘joder, por 25 ya nos podían dar 500’ [Risas]” 

Raquel: “[Empezó en 1961 y ganaba] a la semana 168 pesetas, o sea que erais [las de Bilore] capitán 
general”

Isabel: “Yo en la primera fábrica metía diez horas y me pagaban 600 pesetas al mes (…). Después en la 
otra fábrica trabajaba solamente ocho horas y pagaban casi mil pesetas (…). Y luego pues si sacaba las primas 
por el control, pues entonces… (…). A mí me pareció una burrada lo que ganaba [allí]. Más contenta…(…). En 
Apellániz ganaba muy bien”

Mª Carmen: “[Cobraba] una porquería (…). [Al principio, haciendo recados] lo que me daban (…). 
Cuando dije que me iba a ir a Bilore a trabajar me subieron a mil y algo”

Pili: “ [Trabajando como niñera, antes de entrar en una fábrica, cobraba] unas 300 pesetas al mes…¡y 
[eran] tres fieras!” 126

“Beste lantokiekin konparatuta ez dakit [non irabazten zen gehiago] (…) Nik pentsatzen det ondo 
kobratuko gendula. Behintzat neretzako ondo” (Arantxa, 1955)

“Soldata gutxi (…) baina beno, gu encantados. Neretzako iristen zan… [Geroago] nik uste dut soldata 
duina izan dugula” (M. G., 1956)

Euren dirua irabazteak emandako zirrara zela eta, batzuk gogoratu egiten dira beren lehenengo soldataren 
zenbatekoa zein zen edo zertan xahutu zuten:

Pili: “[Lo gastó en] un paraguas plegable, era muy… porque yo no había visto paraguas plegables. Verde. 
No se me olvidará (…) La primera semana cobré [350 pesetas, en Bilore] y yo el lunes… [ya fue a comprar]” 

Mª Carmen: “Unos zapatos”

Inmaculada: “[Cobraba] 426 a la semana (…) Un mes cobré 460 pesetas [metiendo horas extras] y me fui 
a Vicuña [a comprar una chaqueta]. Pero (…) llevaba seis o siete meses trabajando” 127

“El primer sueldo que me dieron [en oficinas de una empresa] me acuerdo perfectamente que eran cinco 
mil pesetas y te las entregaban en un sobre” (Arantxa, 1952)

Ordu gehigarriak diru sarrera gehiago lortzeko modu bat ziren, baina beti ez zuten horretarako aukerarik:

“[Pagaban] las horas extras a 4,20. [Pregunta: ¿Y se podían hacer en cualquier momento o sólo de 
manera puntual?] No, normalmente depende de si había mucho trabajo, pues si ibas de seis a dos te quedabas 
de seis a seis. Con catorce años [trabajabas] de seis de la mañana a seis de la tarde con media hora para comer” 
(Raquel, 1949?)

“[Años más tarde pagaban] A mí, a 10 [pesetas] la hora extra” (Raquel, 1952)

3.1.2-“Eta gainera etxera etorri eta taka-taka [amari] eman dirua, eh”

Garaiaren eta norbanakoaren egoeraren arabera, soldataren erabilera oso anitza izan zitekeen. Ildo 

126 Adela (1952), Raquel (1949?), Mª Carmen (1950) eta Pili (1948) dira parte hartzaileak.
127 Pili (1948), Mª Carmen (1950) eta Inmaculada (1952?) dira parte hartzaileak.



104

IV. Victor Mendizabal Beka                                                          Emakumeak eta lana Ordizian  (1880-1980): genero-ikuspegi bat  

horretatik, elkarrizketetan gehien aitatzen den familia estrategia, soldata amari emateko joera da, etxeko 
ekonomiari beren ekarpena egiteko, normalean ezkondu eta euren etxea kudeatzen hasi arte.

“[Cuando ella y la hermana cosían en casa] todo le dábamos a la ama, eh. Todo, todo lo organizaba la 
ama (…). Luego cuando nos hacía falta cualquier cosa [le pedían y se la compraba. Al ir a casarse, la madre] me 
hizo el arreo (…), menuda… Me hicieron un arreo muy bueno” (Mª Carmen Arrieta, 1930) 

“[Gaztetan udatan jatetxe batean lan egiten zuen eta urtean zehar zenbait egunetan, extra bezela, oso 
ondo ordainduta. Oso ondo pagatzen zioten] Badakizu zer poza dan etxera horrenbeste…? Eta gainera etxera 
etorri eta taka-taka [amari] eman dirua, eh. Ez pentsatu ni geldintzen nintzela ezerrekin, ez (…). Orain, ezkondu 
nintzenean dana, arreo guztia, pronto neukan, eh. Ez nintzen preokupatu ere egin behar nuen gauzekin: dana 
pronto neukan, amak erosita” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“Entregabas en casa y luego te daban la paga el domingo” (C. Z., 1936)

“Yo creo que entregábamos en casa (…) [aunque luego los padres] disponían y te daban lo que necesitabas, 
para ropa, vacaciones etc.” (Ester Iruin, 1948)

“Entregábamos todo [pero igual la madre le decía que se comprara] ‘un reloj, que no tienes’ [y le daba 
dinero para ello]” (Rufi, 1951)

“Yo tengo de diferencia con mi hermano tres años: yo he entregado todo hasta que me he casado; mi 
hermano ha trabajado toda la vida y no ha entregado nada; y mi hermana [siete años menor] tampoco. Hombre, 
eran distintas las circunstancias: yo cuando empecé a trabajar no me quedó otra porque mis padres se metieron 
[en un piso] y estaban hasta aquí [cuello], era imposible que a mí me dejarían lo poco que cobraba, porque es 
que había que pagar… [la letra] (…). Porque el primer sueldo… hasta entonces y después también, fue para mi 
madre, porque es que no podía” (Inmaculada, 1952?)

“[Irabazten zuena] nik amari ematen nion eta gero bera juten zan kartillan sartzen dirua. Bai, bai, bai, 
bai. Eta gero ba behar zanean erosteko zerbait, ba… [esaten zion] ‘ama, hau erosiko nuke…’─ez ‘erosi behar 
det”, eh─, eta, ‘bai, erosi ezazu!’. Horrela. Ezkondu arte nik beti [eman izan nion]” (Mila, 1953)

3.1.3-“Nik sekula ez diot nere amari dirua eman”

Dena den, etxeko egoerari erantzunez baita ere, baziren beste familia dinamika mota batzuk ekonomiaren 
ikuspuntutik:

“[Soldata] neretzako zen. Neretzako zen, bai (…). Neri ez zidaten en ningun momento dirurik eskatu. 
Baina neukan lagun bat, Galiziakoa zen bera eta bere amak kentzen zion diru guzti-guztia. Berak esaten du 
ezkondu arte ez zuela bere nominarik ikusi ere egin. Eta hori niri oso fuerte iruditzen zait (…). Izango da kultura 
edo ez dakit…” (Arantxa, 1955)

“[Txikitatik, berak eta ahizpak mota ezberdineko lanak egiten zituzten] Nik sekula ez diot nere amari 
dirurik eman. Ahora, esaten detena, ez zidan utziko gastatzen nahi nuenean, orduan ez nuen nik pretenditu 
ere egingo. Baina akordatzen naiz urrezko katea medailakin (…) berak erosiko zidan baina nere dirukin erosi 
nun (…). [Amari dirua ematearena betidanik] harritu nau zergatik nik uste nuen ohitura hori… barkatu baina 
erdaldun ohitura zala, guk euskaldunek ez geneukala hori. Baina orain, lagun artean, kuadrilan, badaukat jende 
euskalduna hori egin izan duena. Eta nik nere amari ez nion inoiz dirurik eman. Baina gero akordatzen naiz nola 
esaten nion (…) joaten ziren ama batzuk dendara eta erosten zuten alabentzako arreoa (…) eta nik esaten nion: 
‘jo amatxo, gaur jun da… ez dakit zer eta hau erosi dio’, ‘aizu, ba eros ezazu zuk!’ Joeee… [algarak]” (Mª Pilar 
Amundarain, 1944)

“[Irabazitakoa] neretzat. Neretzat eta etxean ez nuen ezer ematen eta etxeko gastu guztiak gurasoek 
ordaintzen zidaten. Eta horretan adibidez diferentzia daukat senarrarekin. Senarrak bai ematen zuen” (Josune, 
1963)

“Eta nere senarrak en cambio berak irabazten zuena (…) berarentzat zen” (Mila, 1953)
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3.1.4-“Qué bueno es la independencia económica”

Ikusi den bezala, soldata irabazteak ez zuen erabateko burujabetasuna ekartzen beti finantza alorrean, 
batik bat ordainsaria txikia zenean edo etxean ematen zenean. Hala ere, burujabetasun ekonomikoaren gaiak 
hausnarketa asko sorrarazi zizkien eta oso kontuan izaten zuten erabaki zehatz batzuk hartzeko garaian, adibidez, 
ezkontzean edo ama izatean lanpostua utzi edo ez erabakitzerako unean.

“Qué bueno es la independencia [económica], por todo. Por todo (…). [Por ejemplo, para no dar lugar a 
situaciones en que a una mujer le digan] ‘¿Aquí quién trae el dinero?’ Y la otra callándose (…). Tu independencia 
es olé” (Pepita Arizmendi, 1935)

“Dirue… gauza handia da” (Miren, 1937?)

“Lo que siempre he tenido muy claro es que trabajar te da una independencia increíble. Increíble. A la 
hora de decidir muchas cosas en tu vida. Muchísimas. [A las pocas que habían entrado con ella a trabajar y se 
salieron al casarse] Yo les decía: ‘No sabéis lo que estáis haciendo’. Además, en una empresa (…) que te da la 
oportunidad de trabajar cuatro horas. Que igual en un momento te ves ahogada y dices: ‘luego vuelvo’ (…). Te 
da una libertad de movimiento, a la hora de tomar una determinación… (…). Es que eso yo lo he tenido siempre 
tan claro…”. (MV., 1952)

“Iruditzen zait [lan egitea] askatasuna dala. [Adibidez, bikotean bertan] zuk ez badaukazu zure aportazioa 
ematen du… (…) diruak askatasun hori ematen digula emakumeei. Emakumeei eta gizonezkoei ere” (Mila, 1953)

“Nik hain argi ikusten nun lan egin behar gendula… Zergatik ikusten zan, emakumeen independentzia 
ekonomikoa zer garrantzitsua zan. [Emakume batek lana uzten zuenean ezkontzen zelako] hain fuerte iruditzen 
zitzaidan hori… Nik esaten nuen: ‘nik nere dirua edukiko det. Nola edo hala, edukiko det’ (…)” (Loli, 1955)

“[Gogoratzen da soldatarekin] oso gustora geratu nintzela, eta klaro, ez nuen sekula dirurik irabazi eta 
de repente dirua irabaztea… (…). Nik uste dut ez genuela inoren menpe bizi nahi (….). Bai, bai, bai. Nik uste dut 
guretzat hori oso inportantea zela: gure lana, gure soldata… Bai, bai” (Arantxa, 1955)

“Beti lanean ikusi dut nere burua. Beti. [Galdera: Eta ekonomikoki independiente?] Bai. Ez naiz ni erreza 
para ser sumisa [algarak]” (Josune, 1963)

Kasu batzuetan, beren amak ziren burujabetasun ekonomikoaren garrantzia adierazten zietenak:

“[Amak esaten zion] ‘zu beti zure poltsakin’ (…)” (Pepita Arizmendi, 1935)

“[Amak esaten zion] ‘zure independentzia hori ez ezazu galdu’ (…)” (Josune, 1963)

3.2-Lanarekiko jarrerak ezkondu ondoren

3.2.1-“He trabajado de soltera…”

Testigantza batzuek berariaz “dotea” aipatu arren, orokorrean gizartearen joera emakumea etxera 
bideratzea zela nabaritzen da, etxetik kanpo lan egitetik urrunduz. 

“Cuando se iban a casar pues ya cobraban esa dote (…) y se iban, ya dejaban el trabajo. Y ya luego no… 
No podías volver, claro (…). Entonces las leyes estaban tan, tan [estrictas]… Y entonces tampoco te enterabas 
de nada” (A. G., 1926)

[Pregunta: ¿En tu época las mujeres al casarse dejaban de trabajar?] “¡¡Hombre!!” (Pepita Arizmendi, 
1935)

“[Dejar de trabajar al casarse] era una norma… cultural” (C. Z., 1936)

“En general se dejaba más fácil [por ejemplo en su familia una mujer dejó] porque el marido le decía que 
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él ya ganaba lo suficiente” (Tere Aguirre, 1940)

“[Después de casarse] no he trabajado nunca. He trabajado de soltera pero en tierras que mi padre 
tenía. O sea, mi padre trabajaba por su cuenta (…) cogía tierras [en arrendamiento] y las labraba y nosotros le 
ayudábamos. Pero luego ya cuando me casé ya no he trabajado yo en ningún sitio” (Emilia, 1931)

“Al casar, el Estado daba (…) una paga extra y la mujer se quedaba… se tenía que quedar en casa (…). 
[Por ejemplo en Bilore se quedaban] hasta que se casaban. Entraban con catorce años a trabajar, [en las casas se 
decía] ‘a ver cuándo cumple los catorce años para que le podamos meter aquí y allí a trabajar’ (…). Era empresa 
de mujeres, de chicas (…). [Y había] alguna que se iba quedando soltera (…)” (Maritxu, 1927) 

3.2.2-“Yo seguí trabajando, yo lo tenía claro”

Lege aldetik aldaketak egoteaz gain, lekukotzen arabera gizartearen pentsamoldea ere garatzen joan zen; 
hala, ezkontza eta emakumeak lana uztearen arteko lotura hausten hasi zen. Ezkontzean lanpostua uzteko joeratik 
lanpostuan jarraitzeko joerara izandako trantsizioa islatzen du lehenengo pasarteak128.

Isabel: “Yo cuando me casé sería la última que salí porque ya al año siguiente ya se empezaron a quedar 
gente. Porque yo por ejemplo me salí para casarme pero luego después estuve trabajando hasta que nació mi 
hija. Pero se quedaban pocas, eh. Y luego ya posterior a eso se quedaban la mayoría”

Raquel: “En mi caso concreto cuando nos casábamos nos daban una dote. La última dote que nos dieron 
fueron a otra compañera y a mí. Las quitaron [después]. Pero tenías que salirte de la fábrica (…). Eran unas 
8.000 ó 9.000 pesetas. Era mucho dinero para entonces”

Rufi: “[Quería dejar de trabajar porque] estaba super quemada. Mal, mal. Entonces ya cuando me casé 
podía haberme quedado, eh, pero en las condiciones que estaba dije: ‘yo así no, porque esto es imposible’ (…)”

Pili: “Bueno, yo creo que nos podíamos haber quedado en realidad todas, pero lo normal era salirse (…) 
Yo me salí para casarme (…) Yo saqué el pie del todo [y no regresó] porque es que entonces no se regresaba”

“Yo no me salí, eh. Yo no me salí. Nosotros podíamos seguir y seguimos (…) Diecisiete días que te daban 
por casarte, ni más ni menos, y ya está” (Inmaculada, 1952?)

“[Normalmente después de casarte] no se volvía: te salías, te daban [“la dote”] y ya está (…). [Pero] yo 
seguí trabajando, yo lo tenía claro. Ya en esa época era más habitual que las mujeres se quedaran trabajando” 
(Adela, 1952)

“[Indarren] sartu nintzen en el setenta. Eta orduan sinatu genuen paper bat ezkontzen ginenean kalera 
joango ginela. Ni ezkondu nintzen hirugeita hamaseian (…) eta orduan ya aukera izan genuen lanean jarraizeko. 
Baina gure aurretik ezkondu zirenak atera egin ziren, noski. Zergatik sinatuta zuten paper hori” (Mila, 1953)

“Entonces sería la filosofía de vida de las mujeres muy diferente. Y eso que estamos hablando nosotras, 
que ya habíamos evolucionado (…). [En los ochenta en la empresa] estábamos gente metida en política, gente 
que no había estado nunca, mucha gente de caserío, gente venida de fuera también… Era un conjunto de gente 
muy variada y fue muy determinada la gente que pidió irse. Muy determinada. Yo era consciente de que había 
mucha gente que no íbamos a pedir nunca eso. Pues por cómo somos” (MV., 1952)

“Nere garaian adibidez oso ohikoa zan (…) [ezkontzean lana uztea]. Niretzako flipantea zan (…). Ni bizi 
nintzen mundun [hori] ez zen normala” (Loli, 1955)

Joera hori gehien bat berrogeita hamargarren hamarkadan jaiotako emakumeen artean orokorragoa zen 
arren, inongo momentuan beren lana utzi ez zuten emakume helduagoen testigantzak ere badira, arrazoibide 
tradizionalistak indar gehien izan zuen garaian ere lana utzi ez zutenak.

“[28 urte zituela ezkondu zenean] nik ordurako ya josten nuen (…) etxean josten nuen. Baina nik sekula 
ez nion lanari utzi, sekula ere ez. Ezta sekula ere. Ni josten aritzen nintzen. [Galdera: Eta senarrak ondo ikusten 

128  Isabel (1946), Raquel (1949?), Rufi (1951) eta Pili (1948) dira hizlariak.
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zuen?]. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Eta ezkondu zinenean utzi zenion lan egiteari?] Ez, behin ez (…) Nik beti… ez dakit zergaitik baina beti 
segitu dut” (Miren, 1937?)

“[Al casarse] el viaje de novios y se acabó” (Inés Atxega, 1939)

“[Ezkondu zenean ez zegoen doterik] Hamabost eguneko oporrak, hori uste dut baietz” (Mª Pilar 
Amundarain, 1944)

Ezkondutako emakumeek beren lanpostua mantentzea gero eta ohikoagoa zen testuinguru hartan, 
amaierako erabakia hartzerakoan hainbat alderdik eragiten zuten: jasotako heziketak, lortu nahi zen gizarte 
ereduak edo bikotearen pentsamoldeak. 

“Nosotras éramos tres mujeres. [En casa] les pareció normal que siguiéramos trabajando después de 
casadas” (Arantxa Olano, 1948)

“La mujer que ha querido [seguir trabajando] y su pareja, no estaba de acuerdo, era difícil que continuase, 
pero hubo muchos casos, que las mujeres lo consiguieron. La mujer lo tenía que tener muy claro” (Ester Iruin, 
1948)

“[El padre] para eso siempre fue muy liberal: entendía perfectamente que una mujer no tenía por qué 
obligatoriamente quedarse en casa, o podían entre los dos compartir” (Arantxa, 1952)

“[Zuk inoiz ez zenion zure buruari planteatu lana uztea eta etxean egotea?] Ez. Ez. Inongo momentutan, eta 
gainera iruditzen zitzaidan (…) enpresa barrutik egin behar gendula dana emakumeak sartzeko eta emakumeek 
bere tokia edukitzeko (…). [Errespetatzen du] emakume batek ez baldin badu lan egin enpresa batean erabakitzen 
duelako iruditzen zait bere erabakia dala. Baina beti bere erabakia izanda, eh. Ez esatea senarrak ‘zu geratu 
zaitez etxean’, hori ez. Hori sekulan ez” (Mila, 1953)

“Hori jende askok egin zuen, utzi zuen lana… Eta besteak ba hor segitu gendun lanean (…). Bakoitzaren 
erabakia zen (…). Nik ez nuen ezta pentsatu ere egin [uztea] (…). Gure helburua zen lan egitea” (Arantxa, 1955)

3.2.3-“Ez al dizu gizonak dirurik ekartzen nahikoa?”

Hala eta guztiz ere, ezkondu ostean lanean jarraitu zuten emakume askok beren jarduera mantentzeko 
benetako arrazoiak zalantzan jartzen zituzten iruzkinei aurre egin behar izan zieten hasieran.

“Y si alguna trabajaba [después de casarse la gente decía] ‘¿esa a trabajar? Es porque el marido no le 
quiere’. ¡Era así, eh! (…). [Entró en Bilore despué de casada] Pero te voy a decir: trabajé en Bilore y fui muy 
criticada. Porque entonces la mujer (…) [se suponía que tenía que estar] en casa y el marido [que debía ganar] 
lo bastantes para mantener la mujer y a los hijos que tuviera. Si no te llegaba, a ver cómo te arreglabas. Era la 
posguerra. No había nada, no teníamos nada, nada” (Maritxu, 1927)

“[Ezkondu ondoren lanean jarraitu zuen] Eta lagunek burla egiten zidaten (…) porque orduan… era 
como una deshonra ezkondu eta lanean segitzea, eta [batek] esaten zidan: ‘ez al dizu gizonak dirurik ekartzen 
nahikoa?’. Baina gero neri hori esaten zidanak lan bila ibili zen handik urte batzuetara” (Miren, 1937?)

“El concepto (…) no era entonces una mujer que necesitaba trabajar porque ella lo necesitaba (…), [sino 
que se suponía que] en el momento que tenías una persona al lado que te cubría las necesidades económicas, tú 
te liberabas de alguna manera del trabajo (…) y te centrabas en la casa, que era lo tuyo (…)” (Arantxa, 1952)

3.3-Lana eta amatasuna

3.3.1-“Ya cuando venían los hijos…”

Ezkondu ostean lan egiten jarraitzea edo ez jarraitzea emakume askorentzat mugarri izan zen bezala, 
amatasuna beste inflexio puntu bat izan zen, lanbidea ume baten zaintzarekin uztartzeak zekartzan zailtasunen 
ondorioz. 
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 “Y luego al casarme me metí en Bilore hasta que nació (…). Pero luego no podía seguir” (Maritxu, 1927)

“[Dejó de trabajar porque] eran muy seguidas las hijas, no había guardería y no quería dejarle yo a mi 
madre con el trabajo de las dos tan seguidas (…). Además las mujeres dejábamos más fácil [de trabajar]” (Inés 
Atxega, 1939)

“Utzi nuen lana (…) baina klaro, ya hona etorri behar gendun bizi izatera eta bi umerekin, orduan lana 
ezin nuen… ezin nuen egin” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“[Trabajó] hasta que nació mi hija. Si eso hubiera continuado trabajando, pero…” (Isabel, 1946)

“El paso importante era cuando te casabas y continuabas. Ya cuando venían los hijos, pues fue cuando 
se empezó a pensar que algo había que hacer” (Arantxa Olano, 1948)

“[Lanean] egon nintzen 1977 arte. Gero ya haurdun nengoen eta utzi nuen lana eta gero hortik aurrera… 
Bai, egin nituen gauz batzuk baina beno, etxeko lanak egiten gelditu nintzen (…). Nere kasuan hasieran nik ez 
neukan pentsatuta [lana] uztea (…) [baina hala suertatu zen]” (Belén Balerdi, 1950)

“Nik umeak izan ondoren esan nuen: ‘jo, umeekin etxean ere…’, neretzako kriston lotura zen, ez dakit. 
Eta pixkat… lanera jutea zen pixkat… pixkat despejatzea, beste arazo bat, beste… ulertzen didazu? Nik ez dut 
esan nahi gustora nengoenik baina etxean ere egun guztian umeekin… (…). Eta hori zen pixkat… Pixka bat 
ba erlajatu. Gero etxera joan eta arazoa berdina zen, han zegoen arazoa [baina ez zeunden egun osoa] etxeari 
lotuta (…). [Lankideen artean komentatzen zen, agian aste santuan umeak oporretan egonda] bueltatzen ginen 
denak [lanera] umeetatik hola, nazka-nazka eta erreta, eta eguraldi txarra, eta etxean sartuta… Eta hor ba nik 
uste det hantxe erlajatzen ginela: lana egiten genuen, baina baita ere… ba gure… ez dakit, kontuak esateko edo 
erlajatzeko, edo…” (Arantxa, 1955)

3.3.2-“Eso creaba un problema en la empresa”

Haurra jaio baino lehen ere, emakumeek aurkitzen zuten oztopoetako bat enpresak bere haurdunaldiarekiko 
abegi txarra izatea zen. Aurrerago ikusiko dugun bezala, amatasuna arazo bihurtzeak emakumezko langileak 
hartzeari buruzko aurreiritziak elikatzeko balio izan du.

“Sobre todo porque como la entrada fue tan fuerte de mujeres en un momento determinado, todas en la 
misma edad, llegaron años muy concretos de que el primero y el segundo [embarazo] además coincidían. Que 
igual eran 30 ó 40 personas y yo era consciente de que eso creaba un problema en la empresa, claro que creaba. 
Pero bueno, pues… tienes que trabajar para dar solución a eso. Tienes que trabajar para prevenir eso (…). Todo 
el mundo queremos una rentabilidad buena en la empresa; lo que pasa es que la visión que tenemos unos y la que 
tenemos otros es totalmente distinta, ¿no? Y la proyección que tenemos hacia la reivindicación de unos derechos 
[cambia de una posición a otra porque hay gente que vive] exclusivamente por los resultados [y otra gente que 
busca un bien social]” (MV., 1952) 

“Normalean esaten genuen [enpresan] enteratzen ginenean eta segittun. Eta [bestearen jarrera zen] ‘pufff’, 
ba erantzuna, ‘otra más’. [Harrera txar hori gehienbat] ‘mandos intermedios’etik zetorren, ez zuzendaritzatik 
(…). [Geroago ya] diferentea izan zen [baina hasieran] asko botatzen ziguten ba klaro, ba medikura ateratzen 
zigula umeekin (…). Eta beti: ‘ahora también al médico?’ [entzun eta esan behar]; ‘Gure orduak dauzkagu 
medikuarengana joateko eta nik ordu horiek erabiltzen ditudan bitartean eta ez baldiz banaiz pasatzen zuri ez 
zaizu inporta’ (…)” (Mila, 1953)

“Orain emakumeak gelditzen direnean bi hilabetekin etxean niri ematen dit kriston pena; hori dena gure 
aurka dijoa. Emakumeak haurdun daudelako etxean gelditzen dira. Eta nik uste dut (…) adaptatu egin behar dela 
postua (…) baina ezin zara etxean gelditu zergatik gero zuri ez dizu inork kontratatu nahi (…). Nik hori ikusi 
dut (…). Orain emakumeak daukan aukera hori hainbeste denbora bajan egoteko hasieratik (…) baina horrek 
gero gauza bat dakar, eh: gero ez dizutela… zurekin ez dute kontatzen [adibidez produkzio pikoak zeudenean eta 
jendeari deitzen ziotenean]” (Arantxa, 1955)

Paradoxikoki, lan arloan amatasuna nolabait zigortua izan zitekeen bitartean, ondorengorik ez izatearen 
erabakia ere ez zegoen ondo ikusita gizartean.
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“Eta garai batean ba klaro, ezkontzen ez bazinan… aizu, [esaten zen] ‘gero zeinek zaindu behar zaitu?’ 
(…). Nik uste dut hori zegoela, ezta? (…). [Garai batean gizarteari ekarpena egiteko modua seme-alabak edukitzea 
zen, baina] neri interesatzen zaidana da nik nere bizitza gobernatzeko aukera izatea. Eta ez dakit, bakarren batek 
esan dezake ‘hori oso postura egoísta da’ (…). Edo ez. Edo ez. Zergatik nik, neronek ere gizarteari eman egin 
diot (…). Neri gizarteak oportunidade batzuk jarri dizkit aurrean [eta horren truke] nik ere egin diot ekarpen 
inportante bat gizarteari [besteen seme-alabak hezituz]” (Belen Maiza, 1945)

3.3.3-“… lehen lan egin ditugu bederatzi hilabeteak. Osoak, eh…”

Elkarrizketatutako emakume askok haurdunaldiaren azken unera arte beren lanpostuetan mantendu zirela 
azaldu dute. Esate baterako, haurdunaldiko zazpigarren edo zortzigarren hilabetera arte lan egin zuen Mirenek 
hiru alditan; erditu eta gutxi gorabehera hilabete batera lanera itzuli zen (Miren, 1937?).

“[Trabajó en Sukia hasta pocos días antes de alumbrar a su segunda hija y tenía que subir y bajar escaleras] 
embarazada y con ciática (…). Es lo que había” (Inés Atxega, 1939) 

“Yo estaba embarazada y tuve que pedir un permiso para poder trabajar solamente ocho horas (…)” 
(MV., 1952)

“Guk lehen lan egin ditugu bederatzi hilabeteak. Osoak, eh. Igual gehiegi izango zan. [Erreleboetan 
egoten jarraitzen zuten] bakarrik barkatzen zizuten gaueko   [eskatzen bazenuen. Zortzi orduz lan egiten zuten] 
eta askotan zutik, eh [lanpostuaren arabera]” (Arantxa, 1955)

“Nik suertea eduki det, beno osasuna eduki det. Haurdunaldi guztiak pasatu ditut eskolan (…) [eta lan 
egin du azken momentura arte]” (M. G., 1956)

Kemen fisiko eta psikologiko handiko emakumeen irudia indartzen laguntzen zuen egoera horrek, balizko 
euskal matriarkatuaren berezko ezaugarria zatekeena, eta funtsean arrazoi praktiko baten ondorio zena, amatasun 
baja oso mugatua izatearena. Era horretan, lanean berriz hasteko unea ahalik eta gehien atzeratzen saiatzea edo 
haurra zainduko zuen norbait aurkitzea zen emakumeen helburua. 

“[La hija] nació el dos de junio y a primeros de julio ya estaba yo trabajando” (Inés Atxega, 1939)

“Emakumeok lan egiten gendun… (…). Ba haurdun egoten ginen eta azkeneko egun arte (…) gero hiru 
hilabete edukitzeko dena jarraian” (Mila, 1953)

“Baina gero beste kontu bat zegoen: zuk hartzen bazenuen baja hilabete lehenago, gero deskontatu 
egiten zizuten (…). Orduan ez zegoen beste aukerarik, orduan ez zenuen utzi nahi umea bi hilabetekin, eta 
ya nahi zenuen umea utzi ba hirukin edo ya lauekin (…). Eta klaro, denok saiatzen ginen ba haurdunaldian 
bukaeraino lanean egoten [erditu ondoren permisuko aste guztiak disfrutatu ahal izateko]. Horixe izango genuela 
nekea, handia gainera! (…) baino klaro (…) zer egin behar duzu?” (Arantxa, 1955)

“[Alabarekin] hiru hilabete eta eskolara [semea 1988an jaio zen eta urte berean lege berri batek amatasun 
baja lau hilabetetara luzatu zuen]. Jo, me pareció un lujo, una pasada…” (M. G., 1956)

“Orokorrean nik uste det umea izan eta (…) baja  [hartzen zen, lau hilabetekoa gehi oporrak, ahal izanez 
gero] eta orokorrean nik uste det baja eta gero (…) lanean hasten zela (…). Eszedentziak gero. Gero bai [hasi 
ziren hartzen]” (Edurne, 1959)

3.3.4-“Eta gero beste diferentzia bat (…) da jornada murrizketa”

Lanbidea eta amatasuna uztartzeko elkarrizketatutako askok izan zituzten zailtasunak kontuan izanda, 
amatasun bajak luzatzeko edo malguago bihurtzeko izan diren aurrerapenak, lanaldi murriztuaren aukera edo 
eszedentziak oso ondo ikusten dituzte.

“[Lantegiko lana oso gogorra zen] eta gainera ordutegiak [erreleboka: 06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-
06.00. Ezin zenez moldatu, Pertsonal Sailakoarengana joan zen]. Ni jun nintzen reduzida bat eskatzera, nik nahi 
nuen pixka bat nere esplikazioa eman zergatik eta berak esaten zidan ‘bukatu duzu?’. Eta ni gelditu nintzen… 
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‘Baina hau ze lotsagabea da’. Baina lotsagabea, eh!” (Arantxa, 1955129)

“[Bere garaian] erditu eta handik hiru hilabetera lanean hasi. Eta ordubete geneukan bularra emateko 
(…). Orduan konpentsatzen zigun gehio ordubete lehenago ateratzea lan egitea zortzi ordu jarraian baino (…). 
[Lanaldi murriztuan] Hor bai izan da babesa (…) azkenengo urteetan esan behar da lortu gendun ordubete 
lehenago ateratzea. Zergatik normalean fetxa horietan gehienak biberoia ematen bukatzen gendun… (…). 
Enpresari ere gehiago interesatzen zitzaion ordubete lehenago joatea eta ez ateratzea goiz erdian, adibidez” 
(Mila, 1953)

“Eta gero beste diferentzia bat (…) da jornada murrizketa, guk ez degu izan (…). Goiz eta arratsaldez 
[lan egiten genuen] (…). Orduan ez zitzaizun ezta bururatzen eskatzea (…) eskubide hori ez geneukan guk. Eta 
orain bai (…)” (M.G., 1956)

“[Hirugarrena izan zuenean] tentazioa euki nuen etxean gelditzeko. Tentazioa eduki nuen [nekeagatik. 
Baina ez zuen eszedentziarik hartu] (…). Gehienbat nere amak [esaten zuelako]: ‘ez ezazu tontoarena egin! 
Hartu ezazu behar duzun laguntza etxean!’(…). Nere amaren argumentoa? Independentzia bat edukitzea. 
Independentzia bat edukitzea” (Josune, 1963)

“[Bere garaian umeak ziren emakumearen ardura] dudarik gabe, dudarik gabe. Nik ez dut ezagutu ezta 
gizon bat [jardunaldi murriztua] hartu duenik. Emakumeak bai, bageunden batzuk” (Arantxa, 1955)

Eskubide horiek begi onez ikusten badituzte, hein batean, langile moduan horiek lortu ahal izateko zenbat 
oztopori aurre egin behar izan zitzaien badakitelako da, lantokietan bertan sortzen ziren tentsioak, adibidez.

“Muchas mujeres también cogieron excedencia el primer año de maternidad. Entonces luego ya podías 
trabajar cuatro horas, que se cogió también mucha gente. Eso también condicionaba problemas. Porque claro, 
tenías que unir en dos personas un relevo. Claro, no podían trabajar porque las condiciones eran que ellas 
elegían el horario. Eso perjudicó también a muchas mujeres [que fueron cambiadas de puesto para cubrir esas 
bajas]” (MV., 1952)

“Eta gero beste asunto bat dago: zuk reduzidan zuk erabakitzen duzu zenbat ordu lan egin (…). Baina 
orduan reduzida zan lau ordukoa eta egin behar zendun errelebo baten erdia (…) eta ados jarri behar zinan beste 
batekin (…). O sea, reduzida hori ez zan oso erreza (…). [Agian horregatik] gehienak ez zuen eskatzen, gehienak 
izaten zuen pertsona bat etxean eta ez zuen eskatzen reduzidarik, lan egiten zituzten zortzi orduak” (Arantxa, 
1955) 

“[Haurdunaldiko bajekin] Nik bai orain ikusten det denetik dagoela (…). Kasu batzuetan (…) iruditzen 
zait baita ere excesivo. [Jornada murrizketarena] iruditzen zait oso ondo (…) nahiz eta eskolarako deskalabro 
bat dala [normalean bakarrik goizez lan egitea eskatzen delako] (…). Iritsi gara oreka batera baina baita ere 
gatazkak egon dira” (M.G., 1956)

3.4-Lan munduan berriz sartzea 

3.4.1-“Yo me salí cuando me casé, pero luego volví”

Zaintza lanak egiteko helburuarekin beren lanpostua utzi zuten emakume asko, urte batzuen ondoren 
egoera ezberdinengatik lan munduan sartzen ziren berriz: alargun gelditzearen ondorioz; seme-alabak koskortu 
eta autonomo bihurtzean amek aktibo sentitu nahi zutelako; gastu gehiago zituztelako edo familiaren aurrezteko 
asmoagatik, eta abar.

“[Mª Carmen dejó de coser en casa cuando se casó. El marido] estaba muy bien colocado. Y luego ya 
cuando él murió (…) me coloqué yo en la empresa de telefonista y recepcionista [a los 47 años] (…). Luego me 
volví a casar [y dejó el puesto] (Mª Carmen Arrieta, 1930)

“[Al tener a la segunda hija] yo dejé de trabajar, lo que pasa es que luego (…) [ya con tres] me volvieron 

129 Azkenean murrizketa hori eman zioten eta urtero berritu behar zuen, guztira 8 urtez izan zuen.
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a llamar [y aceptó] sólo cuatro horas, a la tarde. Pero ya los niños [eran un poco mayores]. Y luego tuve que 
dejar sin llegar a la edad [de jubilación] por mi madre” (Inés Atxega, 1939)

Lan munduan berriz haste hori maiz ekonomia informalaren esparruan gertatzen zen. Zentzu horretan, 
etxeko lanen esparrua zen langile mota hori hartzeko erraztasun handiena zeukana:

“[El servicio doméstico] es otro trabajo que realizaban muchas mujeres. De interinas, cuidando niños 
ayudando en cocinas de bares, pero impensable desatender la familia y su casa” (Ester Iruin, 1948)

“Yo me salí [de trabajar] cuando me casé pero luego volví unas horas [ocho años después] cuando le 
tuve a mi hija la tercera, que no tenía un año y fui porque ya sabes, teníamos mucha amistad como eso y… y he 
seguido, he seguido hasta… Bueno, aún a día de hoy pero ya voy poco (…) pero ya es por cariño y por eso” (Mª 
Carmen, 1950)

“[Salió de la fábrica cuando se casó y] luego ya no había donde querías. Y luego ya lo más fácil era 
encontrar una casa: ‘oye, necesito para interina, ¿quieres?’;’Ah bueno, voy a probar a ver’. Así” (Rufi, 1951)

Otras mujeres encontraron empleo en el comercio: 

“Pues no tardé tanto, porque yo tengo dos hijos seguidos… (…). [Cuando tenían cuatro o cinco años 
empezó a trabajar por las tardes como comercial]. Yo tenía coche y conducía y me movía mucho por las tardes, 
atendía mucho por las tardes [y por la mañana estaba en casa]” (Pili, 1948)

Une jakin batean lanbidea utzi zuten emakumeek damu sentipena zutela diote elkarrizketatutako batzuek: 
gehienetan familiaz arduratzeko utzi zuten lana eta gero ezin izan zuten edo ez zuten jakin lan mundura berriz 
itzultzen, eta lanbide horiek mantentzeak beste poztasun batzuk eman izango lekizkiekeela uste dute. 

“[Siempre trabajó para casa, primero en el caserío familiar y después de casarse, cuidando de su familia] 
Yo veía [a otras] que estaban en casa (…). Ahora sí, pienso que… que ya me hubiese gustado. Pero en ese 
momento no, no, no, o sea, ni te lo planteas. Ni te lo planteas. Entonces me parecía lo normal” (Tere Aguirre, 
1939)

“Nik badakit nere adineko jendea hori, ezkondu zen eta batzuetan utzi egin zuten ba ezkondu egin zirelako. 
Eta orduan etxean gelditu ziren. Eta klaro gero, konturatzean, gero esaten zuten, ‘jo, ze pena’ (…). Edo batzuk 
nahiz ezkondu jarraitu zuten lanean baina gero lehenengo umea izan (…) eta lana utzi (…). Kriston pena ematen 
zien, baina joera hori zen”  (Arantxa, 1955) 

3.5-Lana, familia eta zaintzak

3.5.1-“[Kontziliazioarena] momentuz kontu bat da”

Egitura sozioekonomikoa mantentzeko zaintza sare bat behar zen, tradizioz emakumeei esleitzen 
zitzaiena. Hala ere, emakumeen itxaropen sozialen eraldaketa baliabide gabeziarekin eta gizonek lan horiekiko 
zuten ardura eskasarekin topatzen zen. Egoera horren aurrean, familia eta lana uztartzeko hartu beharreko 
erabakiek neurri handiagoan eragiten zien emakumeei. Amatasunaren ondoren lanean jarraitzea erabakitzen 
zuten kasuetan, lantoki batzuetan erraztasun gehiago eskaintzen zitzaizkien haurren ordutegira egokitzeko edo 
zaintzak bikotearekin txandakatzeko, baina bikotekidearen inplikazioak ere eragin handia zeukan.

“Ez zan usatzen lehengo gizonak laguntzea. Baina neri lagundu egiten zidan [alabekin]” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

“[Senarrak] lagundu egiten zidan asko umeekin” (Miren, 1937?)

“Nere lankide batzuk pertsona bat zaintzeko [hartu zuten], zergatik ez zitzaien konpentsatzen ordutegiak, 
haurtzaindegikoak, ez? Guk [senarrak eta berak] nola erreleboetan lan egiten genuen… [haien artean moldatzen 
ziren]” (Mila, 1953)

“[Bera eta bere senarra lantegi berean zeuden] eta biok geunden errelebo diferenteetan. Saiatzen ginen 
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eta orduan medikuarenerea juteko [umeren bat gaixotzen bazan] juten zan bata ala bestea” (Arantxa, 1955)

“[Kontziliazioarena] momentuz kontu bat da. Edo hartzen duzu murrizketa, edo uzten duzu lana edo 
bestela…pues hori” (M.G., 1956)

Heziketaren zati bat beste pertsona edo erakunde baten esku uztea zen beste aukera bat. Haurtzaindegiak 
agertu aurretik edo ikastetxeetan eskolaurreko gelak ezarri aurretik, lan hori familiaren sareari egokitzen zitzaion, 
eta esparru horretan oso nabarmena zen emakumeen nagusitasuna, lan hori doan edo diru gutxiren truke egiten 
zutenak, elkarren arteko laguntzan oinarritutako filosofiaren barruan. 

“[A falta de recursos, niños y niñas tenían que quedarse en casa] sí o sí: contigo, o con tu hermana, o con 
tu madre…“ (Inés Atxega, 1939)

“Mi suegra se vino con nosotros. Entonces por esa parte ya tenía yo un poquito de ayuda, también” (Tere 
Aguirre, 1940)

“Cuando mis hijos eran pequeños y como tenía a mi suegra que ya tenía una cierta edad, yo le tuve a mi 
hermana” (Inmaculada, 1952?)

“Batzuk incluso esaten zuten gurasoek ere zainduko zituztela umeak. Baina klaro zan… zainduko zituenak 
gurasoak ama zan etxera joaten zana” (Mila, 1953)

“Nere seme zaharrena nere gurasoek hazi zuten. Han bizi ginen eta gainera klaro, dependiente lana 
badakizu zer dan: goizeko bederatzietatik eguerdiko ordu batetara, arratsaldean lauretan sartu eta zortzi t’erdiak 
edo bukatzen zen arte… Ba umea beraiek hazi zuten. Nere ama ez zen kexatu inoiz” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

Beste kasu batzuetan soldatapekoren batengana jotzen zen, etxeko lanak ere egin eta lanaldi bikoitza 
arindu zezakeena, eta beti emakumeengana jotzen zen horretarako. 

“[Seme-alabak hazi ondoren lanera bueltatu zenean neska bat hartzea erabaki zuen eta hasieran gizonak 
gaizki hartu zuen] egin zion inpresio bat gu halako xume eta arruntak izan eta neskame bat etxean… Esan nion: 
‘neskamea, eta?Zuk egin behar dituzu gauzak? Zu etxetik kanpo zare (…). Eta gainera horrela banatzen degu 
dirua eta lana’. Eta esaten dizut, hogeita hamar urte edo gehiago dira [eta oraindik jarraitzen du haientzat 
lanean]” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Hasieran igual (…) nere ama etortzen zan ordu horietan baina gero ya hartu nuen emakume bat umeak 
zaintzeko. Batzuetan hola eta gero ya inor gabe, ze segun eta ze urte zeuzkaten…” (Belén Balerdi, 1950)

“[Galdera: Lanean jarraitzen zuten emakumeak nola moldatzen ziren?] Jeje… Aiton-amonekin. Argi. 
Hor, Arrasate aldean emakume gehio ari ziren lanean (…) beste bokazioa zegoen han eta emakumeak lan egiten 
jarraitzen zuen nik esango nuke jeneralean (…). Eta semeek etxeko amona-aitona edo… [uzten zituzten] (…). 
Beno, orduan hasten zan [haurtzaindegien kontua] zergatik behar hori ikusten zan” (Loli, 1955)

“[Lanean zegoen bitartean] nik neska bat neukan, ahizpa batek laguntzen zidan (…) konpontzen nintzen 
nere ahizparekin eta haurtzaindegiarekin, bi gauzekin” (Arantxa, 1955)

“Umea eramaten nuen haurtzandegira eta gero bi egun [bera beranduago ateratzen zenez gurasoek 
jasotzen zuten] (…). Baina klaro, beste ama batzuk, beste lan batzuekin [ezin zuten edo ez zitzaien konpentsatzen]” 
(M.G., 1956)

“Batzuk zaintzailea zeuzkaten. Haurtzaindegiak hasita zeuden eta batzuek erabiltzen zituzten [baina 
norbaiten behar izaten zen gaixorik jartzen zenean]” (Edurne, 1959)

Bestalde, zaintza lanak generoan ardaztuta egotearen ondorioz, lan arlo horretan jarduten zuten baina aldi 
berean seme-alabak edo beste senitarteko batzuk zaindu behar zituzten emakumeen kasuan egoera paradoxikoak 
sortzen ziren. 

“[Hirugarren semearekin] laguntza gehio hartu nuen. Baneukan astean bitan edo eta egunerokoa hartu 
nuen (…). [Momentu horretan erraza zen topatzea baina beranduago ez hainbeste] zeren baldintzak esateko 
momentuan, ba ‘etorri behar dezu ba ni ateratzeko’, eta ‘ez, ez, ez. Ni etorriko naiz ni nere umea eskolan uzten 
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detenean eta aterako naiz nere umea hartzeko’. Orduan…” (Josune, 1963)

Batzuetan, gizartearen zati batek ez zituen ondo ulertzen neurri mota horiek, izan ere, emakumeen 
lekua, bereziki amen kasuan, etxea izaten jarraitzen zuela uste baitzuten. Testigantza batzuek erakusten dute, 
ordainsariaren zati bat edo ordainsari osoa soldatako langile horri emateko ideiak errefusa sortzen zuela, baliabide 
galera bezala ikusten zutelako eta ez inbertsio gisa.

“[Amaginarrebak ez zuen ulertzen nola utzi ahal zituen umeak haurtzaindegian eta lanera jun] ‘les dejas 
con cualquiera’ [eta horrelakorik entzun behar izan zituen, baina], nik sentitzen nuen hori egin behar nuela [eta 
neska bat kontratatu zuen. Ohikoa zen kontratu gabe hartzea, baina gauzak legalki egin nahi zituenez garestiagoa 
zen]. Nere gizonak esaten zidan: ‘baina konpentsatzen dizu?’. Ze nik esaten nuen: ‘nik ezin dut gehio, nik ezin 
dut gehio eman’. [Eta gizonak] ‘Baina konpentsatzen dizu egoera hau?’. Eta esaten nuen:’ba bai’. Ba bai, ze da 
nik esatea: ‘hau ekartzen det biontzat eta hau geratzen zaigu. Da nik ekartzen dudan dirua’ (…)” (Mila, 1953)

“Legala izaten bazinen, ba igual zure soldata pertsona bati emateko zan, zergatik seguridade soziala eta 
gero soldatan joaten zen ia gehiena. [Senarrarekin komentatzen zuen eta Loliren ikuspuntua zen] ‘Beno, baina 
balio zaigu postua mantentzeko’ (…) [eta gainera beste bat sortzen zuen, beraz] inbertsio antzekoa zen” (Loli, 
1955)

3.5.2-“Y ahí decidieron poner una guardería los domingos…”

Gizartearen eraldaketen eta emakumeen jarreraren ondorioz, ez baitzioten amatasunari uko egin nahi 
baina euren lanpostua mantentzen jarraitu nahi baitzuten, garai hartan ikastetxeetan haurrak onartzen zituzten 
adina baino lehenago hartuko zituzten zerbitzuak eskatzen hasi ziren. 

“Eta gizartearen eskaera zen zerbitzu batzuk umeak zaintzeko, (…)” (M.G., 1956)

“… Y ahí decidieron poner una guardería los domingos para que las mujeres puedan salir el domingo 
también (…) o cuando salga su marido del fútbol puedan ir al cine (…). Y esas cosas” (Maritxu, 1927) 

Honako kontakizun honek haurtzaindegiaren sorreraren ibilbidea eta hori lortzeko nola logistikaren hala 
pentsamoldearen aldetik gainditu behar izan ziren zailtasunak deskribatzen ditu130:

“En el año 72, te imaginas poner una guardería. Formábamos  parte  de un grupo de gente, que nos 
preocupaban los temas sociales. En aquellos años todos los movimientos sociales estaban en torno al Ametsbide 
[el local social de Ordizia, usado como biblioteca, lugar de reuniones y conferencias, etc. De ahí salió entre otras 
iniciativas la de la guardería, porque pensaban que los niño en lugar de estar en casa estarían mejor en un local, 
atendidos por alguien que estuviera formada, que siguieran una línea educativa…]. Era más incómodo pero más 
correcto, porque lo más cómodo era tener una chica en casa [que además limpiara, etc.], pero desde el punto de 
vista de la educación nos parecía mejor para nuestros hijos (…) [y de manera secundaria, económicamente mejor 
porque a esa persona se le pagaría entre todos. En ese momento las que conocían estaban en Donostia, Hernani, 
Rentería… Había cierto recelo ante la palabra guardería e idearon un sistema] para que las parejas pudieran 
ir al cine, a pasear… nosotras  atendíamos y cuidábamos de sus hijos, les dábamos para merendar un bollito 
suizo con chocolate [primero en Ametsbide, luego en unos locales  que pertenecían a la Ikastola, hoy Sociedad 
Pelotazale y por último en el Colegio de las Carmelitas que era de la Ikastola. Hubo que trabajar mucho, iban 
a las casas de los padres jóvenes que ambos trabajaban, para hablarles de su proyecto educativo y para que los 
padres fueran venciendo la resistencia y las dudas de este sistema] buscando niños (…) [También fue una labor  
dura la búsqueda de locales, iban] buscando pisos, que cuando se enteraban que era para la guardería no te 
alquilaban o ponían pegas (…). [Finalmente acudieron al Ayuntamiento y cuando fueron a hacer las casas en las 
que actualmente está la guardería, este] exigió al contratista que unos locales tenían que ser para guardería. Todo 
esto se consiguió, por la presión y vehemencia que ejercimos. De estar ahí, exigiendo guardería y locales. Todos 
los martes estábamos en el Ayuntamiento tocando a la puerta del despacho [del alcalde. El grupo de mujeres que 
insistía en la guardería fue creciendo algo más a lo largo de ese tiempo. Aunque la idea surgió a comienzos de los 
setenta, no se materializó hasta el 77-78].

130 C. Z. (1936), Ester Iruin (1948) eta Arantxa Olano (1948) dira hizlariak.
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3.5.3-“Y luego tuve que dejar sin llegar a la edad por mi madre”

Baina haurren zaintza ez zen emakumeei eragiten zien eta beren lan bizitzarekin talka egiten zuen lan 
bakarra, familiako pertsona helduen edo gaixoen zaintza ere gehitu behar zaio. Teorian, pertsonaren ingurunea 
arduratzen zen haren ongizateaz:

“Siempre era la familia la que se encargaba de todo” (A.G., 1926)

Aitzitik, ardura hori errealitatean emakumeei egokitu zaie eskuarki, eta seme-alaben zaintzaz arduratzeaz 
gain emakumeak izan dira zuzeneko senitartekoez edo ezkonsenideez arduratu direnak. Egoera horiek ere ondorio 
garrantzitsuak izan zituzten beren lan bizitzetan.

“Me jubilé con 62 porque me ofrecieron una anticipada. Entonces tenía a mi padre, a mi madre y a una 
tía que les tenía que atender [porque había sufrido un ictus], entonces no podía llegar a todo el trajín que me 
traía. Porque me levantaba (…) a las cinco de la mañana, a las seis iba a trabajar, venía a las diez y media para 
hacer el servicio de día en casa y luego iba a las tres hasta las siete. Y después de las siete, tenía que hacer lo 
de aquí [lo de casa]. Ya era mucho ya y no podía. Quería yo a ver si llegaba a los sesenta y tres para coger ya el 
total de la jubilación (…) pero ya no pudo ser. Me iba a poner yo enferma…” (A.G., 1926)

“Cuando tuve mi hijita tuve que dejar de trabajar, le tenía que atender. No tenía quien le cuidara. Tenía 
a la madre de él, pero (…) estaba muy enferma. Le tenía que cuidar a ella, a mi hija, y a ella. Y me quedé en 
casa” (Maritxu, 1927)

“Y luego tuve que dejar sin llegar a la edad por mi madre. Porque no estaba bien (…) y cuando yo me 
marchaba a trabajar (…) salía yo a trabajar con el corazón encogido (…). Y no le dejaba sola, teníamos una 
persona, una mujer, para que estuviera con ella, pero eso no era vivir. Porque yo estaba en la oficina deseando 
que el teléfono estuviera libre para poder llamar a ver cómo estaba. Y así, sin llegar a la edad (…) dejé de 
trabajar, por ella. Por ella. Porque eso no era vivir [y por tres años no llegó a la cotización necesaria para una 
jubilación]” (Inés Atxega, 1939) 

2.9- Orkliko esperientzia eta emakumeen lana

Gizonezkoen testigantza hauek Ordizian eta Goierrin Orkliko esperientziak izan zituen ondorioak azaltzen 
dituzte, jatorrian Copreciren dibisio gisa hasi zenetik enpresa moduan finkatu zen arte. Aurrez aipatutako hainbat 
elementuren inkardinazioa antzematen da testigantza hauetan: Siadecoren txostena eta Gurasoen Elkarteak 
izan zuen papera, Eskola Politeknikoa, gizarte berdinzaleago batera iristeko interesa, emakumezko langileen 
eskakizunei emandako erantzuna, lana eta familia bateragarri egiteko saiakera, eta abar. 

2.9.1-Proiektuaren jatorriari buruz

 “En tiempo del franquismo nuestra estructura de juego era un poquito… [limitada]. (…) Cuando empezó 
el movimiento cooperativo queríamos empresas pero también personas (…). [En ese contexto, los informes de 
Siadeco] fueron fundamentales para estimular los vacíos que teníamos (…). El origen es un poquito gente del 
movimiento social ligado a la iglesia pero también impulsado por las reivindicaciones obreras que estaban en 
la calle y con la visión clara (…) de que la dignidad de la persona no solamente estaba en la calle (…) sino que 
también tenía que estar en la empresa. Y que también la empresa tenía que tener esa consideración: hay que 
producir, pero también hay que tener dignidad y respeto (…). Ya entonces se hablaba de crear 500 puestos de 
trabajo (…). Y ese fue un poquito el arranque” (Miguel Calvillo) 

  “[El proyecto que daría lugar a Orkli] nace de la preocupación de personas inquietas, de Padres de 
Familia, que era un poco lo que había, lo más activo de la sociedad en aquel momento eran los Padres de la 
Familia. Que luego confluye en este proyecto pero este proyecto sigue bastante fiel a esa idea del nacimiento 
del proyecto y de la fundacional de Don José María [Arizmendiarrieta] que está basado en unos valores (…)” 
(Ignacio Estensoro)

  “[En aquella época los Padres de Familia] Impulsaban muchísimo. Era importantísimo y es que era 
necesario. No en todas las zonas y comarcas se hizo lo que se hizo en el Goierri. Entonces con eso se echó a 
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andar (…). Yo muchas veces me remonto a la idea y a la forma de hacer y a la forma de ser y digo, “¿éramos 
tontos?” y no, yo creo que no éramos tontos: éramos lo que éramos, lo que nos habían enseñado, lo que nos 
habían enseñado entre otros el cura (…) los valores, el ser honestos, siempre se puede hacer más… (…). [Había 
mucha influencia] de la doctrina social de la Iglesia (…). Y dentro de ese movimiento hay que incardinar pues 
el que se animara a un grupo de gente (…) y yo fui el que tuvo la fortuna de ser el primero, con los Padres de 
Familia…” (José Manuel Egaña)

2.9.2-Orkli eta emakumeen lana

 “¿Qué empezó a pasar? Cuando ya las personas y las mujeres también pues iban allí a la Escuela (…) 
coincidió pues en un vacío que no había… no se colocaban (…) [apenas el 12%]. Las mujeres es que (…) salían 
cualificadas de allí [de la Goierri Eskola] y sin embargo no había una respuesta digamos para esa cualificación. 
Esa es la razón que nos movió un poquito a darle vuelta a este tema” (Miguel Calvillo)

“Un problema principal que hubo fue que estas personas, mujeres en su mayoría, que habían entrado 
[en Orkli] con baja cualificación técnica, con una acción concertada con la Escuela Profesional del Goierri 
prácticamente en un proceso de siete años pasaron todos por una formación de dos años para que tuviesen una 
cualificación equivalente a un FPII, mucho más práctico (…)” (Ignacio Estensoro)  

“Era un colectivo humano de gente muy joven [aproximadamente, dos tercios del cual eran mujeres] con 
una formación (…). Había de todo, no todo el mundo había pasado por la Escuela del Goierri porque había otras 
procedencias, pero.... (…) [mucha gente, sí]” (José Manuel Egaña). 

“La base del tema: esa mujer siente que su voto como persona… [cuenta] (…). Cuando vota, vota. 
Entonces yo creo que eso sí la gente lo ha tenido siempre a gala, ¿no? Y ahí no hay género (…). [Ese modelo 
de participación igualitario, propio de una cooperativa, era difícil de encontrar en otros ámbitos] Y eso marca, 
eh. Eso marca mucho (…). De punto de partida, es que hay un abismo con otro tipo… [de modelo empresarial] 
(…). Y eso yo creo que ha sido para bien, porque luego en los procesos de cierta democratización del país… [ha 
influido] (…). Pero en un centro de trabajo era muy difícil, y eso se asumió con mucha naturalidad” (Ignacio 
Estensoro)

“[Antes] se entendía que las mujeres estaban condenadas a ser madre. Punto. Condenadas. Y de hecho 
yo me acuerdo gente que se casaba y dejaba el trabajo. Y eso se consideraba normal, porque [se consideraba 
que] el papel de la mujer era ser madre” (Miguel Calvillo)

“[En Ularco] había normas de que la mujer no trabajaba el tercer turno (…) [pero después] la 
automatización en toda Europa se fue incorporando y se rompió en todo el grupo Ularco el veto ese que había 
de no trabajar por votación en Asamblea. (….) [Una de las trabajadoras] rompió motu proprio: estaba en una 
máquina automática, ella se sentía bien y les dijo a sus compañeras: ‘Oye, yo voy a defender…’ [el tercer turno] 
(…). Entonces esta mujer defendió en Asamblea y la mayoría de la Asamblea decidió defender el tercer turno. 
Ese es un primer hito. Y después (…) en ese proceso de automatización el tercer relevo quedaba corto (…) y se 
puso el cuarto relevo (…)” (Ignacio Estensoro)

“[En el factor género se actuó] dentro de las herramientas de que se disponía, siendo muy cercano en 
las facilidades para que cualquier persona que sus necesidades familiares le exigían (…). [Había] Exigencia 
empresarial, pero mano izquierda muy larga (…) [La baja por permiso maternal o la reducción de jornada fueron 
grandes pasos]. O sea, combinando todo eso, ha hecho posible que Orkli esté donde esté. Porque claro, con esa 
flexibilidad en el esfuerzo también, o sea, equilibrando las necesidades familiares…” (Ignacio Estensoro)

ONDORIOA
Orokorrean, lanaren gaiari buruz hitz egiten denean, gizonak bezala emakumeak ere langileriaren atal 

garrantzitsu izan diren ideia euren imajinarioan oso normalizatuta dagoela nabaritzen da testigantzetan:

“En realidad la mujer ha trabajado muchísimo. Muchísimo, siempre” (Ester Iruin, 1948)
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Hala ere, batzuetan kontraesanak dituzten azalpenak entzuten ditugu, hitz horren anbiguotasuna 
azaleratzen dutenak, honako pasarte honetan gertatzen den bezala: 

“Yo gracias a Dios no he trabajado. [¿Y lo que me contabas de que antes de casarte habías estado 
cosiendo en casa?131] Bueno, he trabajado pero no he… no he trabajado precisamente… Lo único pues eso, 
cuando me quedé viuda… (…) Porque cuando estaba casada tampoco no trabajaba, no he trabajado. [Se queda 
pensando]. Bueno, trabajaba… Mis tíos tenían una gasolinera y yo les he ayudado mucho en la gasolinera (…). 
Pero sin interés de ningún sueldo ni nada, eh. Por ejemplo les traían los bidones de Orbegozo y a llenarlos, 
sacarlos de la máquina (…) con la palanca, con eso sacando los litros de gasolina; a lo mejor cien litros de 
gasolina (…). Pero así trabajar, trabajar no he hecho, iba a ayudarles [cuando la llamaban]. Entre mi tía y yo a lo 
mejor llenábamos doce barriles grandes. Pero barriles grandes, eh. Y eso durante muchos años (…) [Al casarse 
de nuevo dejó el trabajo] dijeron que si en algún momento quería regresar tenía las puertas abiertas, pero no me 
ha hecho falta” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

Ikus daitekeen bezala, nola pasartearen hasieran hala haren amaieran, elkarrizketatuak dio zortea izan 
zuela ez zuelako denbora askoan lan egin beharrik izan eta soilik alargun gelditu eta enpresa batean hartu 
zutenean egin behar izan zuela lan dio, kontuan izan gabe, hori baino lehenago, urte askotan zehar etxean bertan 
lan egiteari esker atera zuela bizimodua, harro sentiarazten zuen jarduera bat eginez gainera. 

Bestalde, bere izeba-osaben negozioan izan zuen funtzioaz hitz egiten duenean, familia sarearen esparruan 
emandako laguntza desinteresatua zela azpimarratzen du. Hala, elkarrizketetan oso maiz aipatzen den osagai bat 
aitatzen du: zerbitzu baten truke ezer ez jasotzearen normalizazioa. Beren denbora eta esfortzuaren doakotasuna 
zen, era berean, familiaren eta zaintzen esparruan egiten zituzten lan horien oinarria, eta beste kasu batzuetan ere 
jarduera horien ikusgaitasuna aldarrikatzen dute: 

“Yo como no he trabajado nunca… Fuera, eh” (Tere Aguirre, 1940)

Emakumeen etxetik kanpoko lanean eta aldi berean beste prozesu ekonomiko eta politiko batzuen 
esparruan izan zen pentsamolde aldaketa islatzen dute hitzezko lekukotzek. Mercedes Arbaizak dioen bezala, 
emakumeek lan sektore batzuetara sartzeko zailtasun gehiago izatearen arrazoia emakumearen inguruko 
aurreiritzi kulturalak eta langile kaskarragoak bihurtzen zituzten gutxiagotasun fisiko, mental eta moralari 
buruzko aurreiritziak ziren132. Premisa horiek tradizioz soldata desberdintasunak bidezkotzeko balio izan dute 
fabriketan emakume eta gizonen artean lanpostu lehia zegoenean, eta etxeko lanen eta amatasunaren gorespen 
erretorika ere erabili izan da helburu berarekin (batez ere ezkondutako emakumeen kasuan). Aldiz, beharrizan 
ekonomikoak maiz, nolabaiteko burujabetasun ekonomikoak edo autonomia lortzeko nahiak beste hainbatetan 
eta lanbide bat gauzatzeko saiakerak beste batzuetan, emakumeen presentzia zabala bultzatu zuen ekonomia 
sektore ezberdinetan, iturrietan beti ikusgai ez egon arren. 

Bestalde, elkarrizketak egin ahala, ordura arte oharkabean joan zitzaizkien gaiak lehenengo aldiz adierazi 
zituzten hitzez informatzaile batzuek; beste zenbaitek, aldiz, bizitako egoerek hausnarketa pertsonal eta kolektibo 
bat egitera bultzatu zituztela diote. Dena den, kasu guztietan norbanakotik hasita gizartera doan ibilbide bat 
gertatzen zen, hitzezko testigantzen ezaugarri bat dena, bizitza kontakizunen bidez historia ikasteko aukera 
ematen duena (Díaz, 2003) eta langile klasearen inguruabarrei buruzko eta, zehazki, klase horretako emakumeei 
buruzko ezagutzak zabaltzea ahalbideratzen duena. Zentzu horretan, testigantzek erakusten dute emakumeak 
ez direla izaki pasibo hutsak izan, baizik eta subjektu aktibo moduan jardun dutela gizarteko eraldaketetan. 
Norberaren errealizazioa lortzeko beharra -eta nahia- eta gizonekiko independentzia ekonomikoa eskuratzea 
bezalako arrazoiak zeuden emakumeen bizitzan zuzenean eragiten zuten lan eskakizunen atzean; baina eskakizun 
horiek emakumeei ez ezik, gizarte osoari ere mesede egiten zieten, sexu-generoan oinarritutako sistemaren 
zuzentasuna eta jasangarritasuna zalantzan jartzen zuten neurrian, besteak beste, zaintza lanen erantzunkidetasuna 
beharrezkoa zela agerian jarriz.

Salbuespena izan ordez, emakumeen lana eguneroko errealitatea izan dela islatzen dute kontakizunek, 
baita erreferentzia gisa beren amen belaunaldiko emakumeak hartuta ere. Hala ere, generoarekin lotutako 

131 Urte askotan zehar etxean josten ibili zela azaldu zuen harrotasunez elkarrizketatuak, lehenengo bere amarekin eta ahizparekin 
eta gero bigarrenarekin soilik, eta xehetasunak eman zituen lanaren antolaketari eta ordutegiari buruz, eguneko ekoizpenari buruz, 
kobratzeko moduari buruz, eta abar.
132 www.academia.edu/5921240/La_división_sexual_del_trabajo_en_la_sociedad_industrial_1800-1935_   
Gutxiagotasun moralaren ideia ere gehitu ahalko litzateke.
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xehetasun garrantzitsu bat gehitu behar da, ondo baitakite emakumeen lan ibilbideetan etenak izaten zirela beren 
egoera pertsonala aldatu ahala, neurri handi batean familiako kideren bat zaindu beharraren ondorioz: gaztaroan 
heziketak lanak izaten zituzten, seme-alaben jaiotzak tartekatuta gertatzen zirenean bereziki eta baten eta bestearen 
artean lanera itzultzen zirenean; eta gero guraso edo aita-amaginarreba adindunak edo gaixoak zaindu beharra, 
beren lan bizitzako azken urteekin bat etortzen zena, nahiz eta inoiz lehenago ere gerta zitekeen. Era horretan, 
beren testigantzetan elkarrizketatuek normaltzat jotzen dute lan munduan txandaka sartu eta ateratzen ibiltzea, 
gizonen kasuan egonkortasun handiagoa zegoen bitartean, batez ere pentsamoldeak edo baliabide eskasiak beste 
aukerarik uzten ez zuen uneetan. Ildo beretik, lana eta familia bateragarri egiteko hartu diren legezko neurriak 
orokorrean beharrezkoak direla baina aldi berean ez direla nahikoa uste dute, eta kritiko agertzen dira neurri horien 
benetako irismenari eta gizarte eragileen eta beren lankideen eta bikoteen benetako inplikazioari dagokionean.

Emakumea “etxeko aingeru” moduan deskribatuz orain dela gutxi arte imajinario kolektiboan mantendu 
den estereotipoaren aurka, emakume hauen kontakizunek emakumezko langile askok egitura sozialak eta 
mentalak gainditzeko borrokan egunero eginiko etengabeko esfortzua frogatzen dute. Ondorengo belaunaldiek 
haiek ereindako uzta jaso dugu eta beraz, haien oinordeko eta zordun gara.

INFORMATZAILEEN ZERRENDA

 Izena Jaiotza 
urtea Jaiotza lekua Lan arloa Enpresa

1 A. G 1926 Miraballes Fabrika-bulegoa Bilore
2 Adela 1952 ezezaguna Fabrika-lantegia Bilore

3 Agapita Tolosa 1930 Abaltzizketa Baserria 
Joskintza Eredu

4 Ana 1957? Ordizia Merkataritza  
5 Arantxa 1952 Ordizia Fabrika-bulegoa CAF
6 Arantxa  1955 Itsasondo Hezkuntza  
7 Arantxa Olano 1948 Ordizia Fabrika-bulegoa  
8 Belén Balerdi 1950 Ordizia Fabrika-bulegoa  
9 Belen Maiza 1945 Ordizia Hezkuntza  
10 C. Z 1936 Ordizia Fabrika-bulegoa  

11 Edurne 1959 Donostia Fabrika-lantegia
Hezkuntza  

12 Emilia 1931 Granadako probintzia Nekazaritza  
13 Ester Iruin 1948 Ordizia Fabrika-lantegia Bilore
37 Ignacio Estensoro ezezaguna ezezaguna Orkli
14 Inés Atxega 1939 Ataun Fabrika-bulegoa Oxívol
15 Inmaculada 1952? ezezaguna Fabrika-lantegia Bilore

16 Isabel 1946 ezezaguna Fabrika-lantegia Pizarrería, 
Apellániz

17 Ixiar 1970? Ordizia Merkataritza  
36 José Manuel Egaña ezezaguna ezezaguna Orkli
18 Josune 1963 Ordizia Hezkuntza  

19 Loli 1955 Ordizia Fabrika-lantegia Copreci, 
Orkli

20 M. G 1956 Ordizia Hezkuntza  

21 Mª Carmen Arrieta 1930 Ordizia Joskintza 
Fabrika-bezeroen arreta  

22 Mª Carmen 1950 ezezaguna Etxeko zerbitzuak  
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23 Mª Pilar Amundarain 1944 Ordizia? Joskintza
Merkataritza  

24 Mª Rosario Mujika 1934 Ordizia
Joskintza
Ostalaritza
Merkataritza

 

25 Maritxu 1927 Ordizia
Baserria
Etxeko zerbitzuak
Fabrika-lantegia

Carrocerías Modelo, 
Bilore

38 Miguel Calvillo ezezaguna ezezaguna Orkli

26 Miguela 1924 Huescako probintzia Nekazaritza
Etxeko zerbitzuak  

27 Mila 1953 Beasain Fabrika-lantegia Indar

28 Miren 1937? Ordizia
Baserria
Azoka
Ostalaritza

 

29 MV. 1952 Ordizia Fabrika-lantegia
Tapas, 
Copreci, 
Orkli

30 Nekane 1958 Beizama Fabrika-lantegia
Hezkuntza  

31 Pepita Arizmendi 1935 Ordizia Baserria
Azoka  

32 Pili 1948 ezezaguna Merkataritza
Fabrika-lantegia  

33 Raquel 1949? Hernani Fabrika-lantegia Papelera
34 Rufi 1951 ezezaguna Fabrika-lantegia Cuchillería Goenaga
35 Tere Aguirre 1940 Ordizia Baserria  
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