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Urtarrilaren 22an estreinatuko dute 
‘Caminho Longe’ 
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Martxan da Caminho Longe (2020) film dokumentalaren estreinaldia. 
Urtarrilaren 22tik aurrera ikusi ahal izango da Bilbo, Donostia, Iruñea, 
Gasteiz eta Bartzelonako hainbat aretotan. 

 

Alfonso Etxegarai Atxirikak (Plentzia, 1958) bizitzaren erdia baino gehiago eman 
du Sao Tome eta Principe irla txikian. 1985ean Frantziak deportatu zuen eta 
Espainiako agintariek Ekuadorrera bidali zuten. Bertan, torturatu zuten eta 
geroago Sao Tomera bidali. Linbo legal batean igaro zituen urte asko, 
pasaporterik eta bisarik gabe. Kristiane Etxaluz izan du ondoan, hanka bat Euskal 
Herrian eta bestea Sao Tomen, nekaezin, Alfonso herrira ekarri edo herria 
Alfonsorengana eramateko jardunean. Etxera itzultzeko unea zuten eta, nahiz 
eta erabakiak atxilotua izateko arriskua ekarri, bueltako bideari ekin ziotela 
jakinarazi zuten 2019ko irailean. 

Era berean,  10 urte igaro behar zifren Josu Martinezek eta Txaber 
Larreategik Sagarren denbora (2010) dokumentala grabatu zutenetik. Bikoteak 
bizi zuen egoeraren berri eman zuten orduan, eta etxeratze prozesua jasotzea 
izan zuten xede Caminho longe izena jasoko duen filmean. 
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Martinez eta Larreategi aritu dira zuzendari lanetan, Hibai Castro Egiak filmatu 
du eta Adabaki Ekoizpenak taldeak ekoiztu,  IPES, Gastibeltza Filmak eta 
Zinez eragileen laguntzarekin. 

Mezenasgo kanpaina baten bidez lortu zuten ekoizpena gauzatzeko aurrekontua 
osatzea, eta 2020ko Donostia Zinemaldiko Zinemira sailean aurkeztu zuten filma 
estreinakoz. Publiko zabalago bati heltzeko unea dute orain, eta Bilbo, Donostia, 
Iruñea, Gasteiz eta Bartzelonako hainbat aretotan ikusteko aukera izango da 
hilaren 22tik aurrera. 

FIPADOC jaialdian ere 

Estreinaldiaren data iragatzearekin batera ezagutarazi dute ere filma 
Miarritzeko FIPADOC Dokumentalen Nazioarteko Jaialdiaren 2021eko 
edizioan hautatu dutela: “Poz handia dugu Caminho Longe Biarritzeko FIPADOC 
jaialdian hautatua izan delako. Frantses estatuko dokumental festibal 
potenteenetakoa, eta etxean”. 

Urtarrilaren 18tik 24ra ospatzekoa zen, baina Covid19aren pandemiari aurre 
egiteko hartutako osasun-neurri bereziak tarteko, ekimena martxora atzeratzea 
erabaki dute antolatzaileek. 

Esteka: https://www.zinea.eus/2021/01/14/urtarrilaren-22an-estreinatuko-dute-caminho-
longe/  
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