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Madrilen, ‘La Casa de Papel’ telesailean
(LCDP) jardundako denboran,
koaderno txikian, gidoiaren atzealdean
edo tabernako serbiletan jasotako
burutazioak dira honako hauek.
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Aurreko denboraldiko azken bi atale-

tan apenas izan nuen lantaldekoak

ezagutzeko astirik. Jende anitz baita-

bil hemen: argazki zuzendariak,

ekoizpen sailekoak, zuzendaritza, ka-

mera, argiztapen, arte, janzki, ile eta

makillajekoak… eta norbere monito-

reari begira auskalo zer eginkizun di-

gital duen hainbat pertsona. Gizonez-

koak gehienak. Ia denak. Asko be-

rriak, niretzat behintzat, eta ezagunen

izenak ere ez ditut gogoan. Galdetzen

hasi beharko, betiko moduan. Astean

pare bat izen. Gero ahaztu eta berriro

galdetu. Betiko moduan.

dddddddddd

Nire pertsonaia, Benjamín, meatzaria

da. Behargina. Eskuekin egiten du lan.

Makillatzaileak nireak zikindu eta

atzazalak belzten dizkidan arren, saia-

tzen naiz esku txiki hauek gehiegi ez

erakusten.

dddddddddd

Txofer mordoa dago hemen. Gaur Sa-

mirrek eraman nau lanera. Nongoa

den baino egokiago zelakoan, izena

nondik datorkion galdetu diot, eta

bere familia Aljeriatik etorri zela argi-

tu dit. Artean mutil koskor zela, gura-

soek Lizeo frantsesean inskribatu zu-

ten, eta oporretan Parisera bidali, osa-

ba-izeben etxera, Moliéreren hizkun-

tza ongi ikas zezan. Frantzia eta hango

kultura miresten dituen arren, Espai-

nian bizitzea erabaki du. Frantziarren

arrazakeriak du errua. Pariseko jate-

txe bateko atarian Entrée défendue

aux chiens, algériens et catalans jar-

tzen zuela esan dit. Espainian ere arra-

zakeria handia dagoela gogorarazi

diot. «Bai», esan du Samirrek, «baina

frantziarrek ez dute disimulatzen».

dddddddddd

Telesailaren grabaketak, kanpoko se-

kuentziez gain, bi estudiotan egiten di-

ra: bata Colmenar Viejon, eta bestea

Tres Cantosen. Espainian badira topo-

nimo politak. Bi herriak ere politak iru-

dikatzen ditut, garai batean behintzat:

etxe txiki, kale estu, erreka, ermita, hi-

lerria… iraun ote dute? Ez dakit. Egun,

Tres Cantosen Guardia Zibilaren ko-

mandantzia dagoela, hori badakigu

dddddddddd

Ekaitzen Urmaela. Horrela esaten dio-

te set honi, dekoratu honi. Hemen bizi

da Irakaslea. Berton asmatzen ditu

bere plan irudimentsuak, eta bertotik

zuzentzen lapur bandaren ekintza

arriskuz beteak. Espazio berean, saka-

banatuta, makina zaharrak, ohea, za-

borretatik erreskatatutako aulki pare-
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rik gabeak, komuna, botoi eta argi-

txoz jositako panelak, kateak, poleak,

boxeoan aritzeko zaku zintzilikaria…

edozein haurren ametsetako jolasto-

kia. Gu ere jolastera etortzen gara.

Jouer. To play.

dddddddddd

Gaur behin eta berriz belaunikatu be-

har izan dut hartxintxarren gainean,

eta belaun babesleak eskatu ditut

urratuak zauri bihurtu baino lehen.

Atzo, burdinazko eskailera herdoildu

batean gora eta behera abaila baten

ibili behar izan nuen goiz osoan. Zein

emozionanteak diren akziozko se-

kuentziak!

dddddddddd

Verónica Forqué handiak, Mary Pop-

pins ikusi zuenean, «Ni aktore izango

naiz» esan omen zuen. Nik tximinia

garbitzailea nahi nuen, kaleko margo-

lari eta teilatuetako dantzari. Gero

konturatu nintzen horiek denak eta

gehiago zela aktore izatea.

dddddddddd

Guardia zibilarena egiten duen aktore

batek orkatila bihurritu du. Zuzenda-

riak azkar erabaki du: G.Z. 1-ek egin

behar zuena G.Z. 2-k egin dezala.

Egingo nuke orkatilakoak baino min

handiagoa eman diola etxean hain

ongi ikasitako bi esaldiak lankideari

oparitu izanak. «Beroketa ariketak

egin izan balitu…», murmurikatu du

beti eserita dagoen audio teknikariak.

dddddddddd

Nirekin ez dute lan handirik apainge-

lan. Astebete daramat etorri gabe, bai-

na ilerik ez zuen buruak soil jarraitzen

du, eta belarri gainekoak aise ekartzen

dira behar duten tamainara bizpahiru

guraizekadaz. Bizarra eginda etorri

naiz. Bezperan, hori da gure akordioa.

Orokorrean, naturaltasunaren mese-

detan, makillajea arintzeko joera da-

goela esango nuke. Lehen apaintzeko

zena, orain (nire kasuan behintzat),

itsusteko erabiltzen da: begizuloak, or-

banak, atzazal zikinak… Benjamín

orain ere gaupasa eginda, pentsatuko

du ikusleak.

dddddddddd

Lagunek, LCDPn lanean ari naizela ai-

patu, eta galdera egiten didate hutsik

egin gabe: «Zer zaude, poliziekin ala

lapurrekin?». Nire erantzunarekin la-

saitu egiten dira, eta telesailaz hizketan

jarraitzen dugu.

dddddddddd
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Gaztetan izan nuen futbol entrena-

tzaile batek esaten zigun partida

batean aurreneko akzioak erraza

behar zuela, baloia aldamenekoari

pasatu edo horrelako zerbait, xuxen

hasteak autokonfiantza indartzen

baitu. Gure lanean, ordea, lehen

akzioa edo esaldia ez da beti nahi

bezain erraza izaten. Batzuetan

penalti bat jaurti behar izaten dugu

aurreneko minutuan.

dddddddddd

Erretzeari utzi nionean —hamahiru

urte pasatu dira dagoeneko—, filmatze

egunak izaten ziren probarik zailena.

Nahiz jarduneko tentsioaren nahiz

egoneko asperduraren kontrako

arma ezin hobea zen zigarroa. Zenbai-

tetan, zuzendariak plano baten gra-

baketa etetea, eta ni dekoratuaren

zoko ezkuturen batean gordetako

zigarrokinaren —amatatu gabea ere

bai inoiz— bila joatea bat izaten ziren.

Eutsi diot orain arte. Erre ez, baina

erretzeari buruz sarritan hitz egiten

dut. Oraindik ere nire azken zigarroa

erretzeko nagoela esaten dut batzue-

tan.

dddddddddd

Itziar Ituñorekin lan eginda nengoen

lehen ere antzerkian, zineman eta te-

lebistan. Baina nork esan behar zigun

egun batean nik, epaile gisa mozorro-

tuta, Itziar komisario ohi lapur bilaka-

tua polizia espainiarren atzaparretatik

erreskatatu beharko nuela Auzitegi

Nazionaleko aparkalekuan. Ez dakit

euskaldun jendeak zer pentsatu zuen

ikusitakoan, baina Itziar eta biok ba-

rre egin genuen gogotik gidoia iraku-

rri genuenean.

dddddddddd

Itziar Ituñorekin lan eginda nengoen

lehen ere antzerkian, zineman eta te-

lebistan. Baina nork esan behar zigun

egun batean nik, epaile gisa mozorro-

tuta, Itziar komisario ohi lapur bilaka-

tua polizia espainiarren atzaparretatik

erreskatatu beharko nuela Auzitegi

Nazionaleko aparkalekuan. Ez dakit

euskaldun jendeak zer pentsatu zuen

ikusitakoan, baina Itziar eta biok ba-

rre egin genuen gogotik gidoia iraku-

rri genuenean.

dddddddddd

Biharko grabaketa. Sekuentzia baka-

rra. Hitzik gabekoa. «Benjamínek

Manila besarkatzen du». Besarkada

bat. Itxuraz zailtasun handirik ez.

Aita-alaben arteko besarkada. Baina

hemen ez dago lan errazik. Pentsa-

tzen hasita, besarkada guztiak berdi-
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nak al dira? Antzik ba al dute luzaz

elkar ikusi gabekoen besarkadak eta

despedida gisakoak? Nork zabalduko

ditu lehenik besoak? Zenbat iraun

behar dugu elkarri helduta? Eta nork

desegingo du besarkada? Eskerrak ni

ez naizen buruari buelta askorik ema-

tekoa. Belen Cuesta ez dut ia ezagu-

tzen. Oiartzungo Zinealdea estudioe-

tan La Trinchera infinita filmatzen ari

zirela aurkeztu gintuztenetik ez dut

gehiago ikusi. Bihar aita-alabak garela

sinetsarazi behar dugu.

dddddddddd

Lanera joateko beranduxeago jasoko

nautenez, erosketak egitera joan

naiz. Superrerako bidean, andre

batek luze begiratu dit. Ezagutu egin

nau, antza. Aurreraxeago, beste

andre batek ere begiratu dit lotsaga-

be, eta zerbait esateko gogoa sumatu

diot: «Gaur jai, ala?», «Atzo telebis-

tan ikusi zintudan», edo gisako zer-

bait. Sare sozialetan ibiltzen ez garen

aktoreok kaleko followerrekin eta

taxistaren baten lausenguekin elika-

tzen dugu egoa. Superreko atarian,

eskalea. Txanpon bat eman diot.

«Muchas gracias», esan dit, eta,

eskua bere aho aurrean jarriz,

«Señor, la mascarilla…!». Telefonoz

hizketan ari nintzen plantak eginez,

etxera itzuli naiz musuko madarika-

tuaren bila. Erosketak egingo ditut

bihar, edo etzi.

dddddddddd

Ilargian ura omen dago. Hala esan du

NASAk. Ur izoztua. Gu primer! an-

tzezlanari beste eszena bat eranstea

pentsatzen ari naiz. Hiru ortzinautak

patinatzen Ilargiaren gainazaleko pu-

tzu izoztuan. Aurretik Nerea, dotore,

irakasle, nik txiribuelta ikusgarria

egingo dut, eta Tolo hankaz gora ero-

riko da. Hurrengo emanaldia Aretxa-

baletan. Hantxe egingo dugu aproba!

dddddddddd

Trenean ezin da gauza asko egin. Kan-

tuan, dantzan, musean egiteko, abdo-

minalak gogortzeko, gitarra jotzeko,

ez da lekurik aproposena. Irakurtzeko

bai. Trenak ez du balantza handirik

egiten, eta paisaiak, ikusixea baduzu,

ez dizu denbora asko kentzen. Goize-

ko trenak bost ordu eta erdi behar ditu

Madrilera iristeko. Abiatu aurretik

prest daukat liburua mahaitxoan. Ai-

taren etxea. Loiola parean zabaldu eta

Chamartinera heldu baino lehentxea-

go itxi dut. Hasi eta buka. Mandarina

bat zuritu eta irensteko astia ere izan

dut.

dddddddddd
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Hemen garaiz oheratzea komeni da.

Gaur ere oso goiztiar etorri da txoferra

nire bila. Colmenarreko estudioetara

iritsi garenerako, Najwa apaingelako

ispilu aurrean zegoen eserita. Norbai-

tek erabaki zuen noizbait emakume-

ek gizonok baino makillaje gehiago

behar dutela. Kalean ere halatsu.

Emakume bati entzunda nago maki-

llajerik gabe saskil dabiltzan irudipena

dutela. Horretan ere gizonok abantai-

la.

dddddddddd

«Betaurrekoak utziko, Ramon?»,

esan dit makillatzaileak. Oihal batez

garbitu eta itzuli egin dizkit. «Miles-

ker……….». Joan zen astean izena gal-

detu nion, baina alferrik…

dddddddddd

Aitortu beharra dago gerrek ondo

ematen dutela pantailan. Ez alferrik

egin dira hainbeste film tiro, kanoika-

da, soldadu eta jeneralekin. Gu, ia

ezertan salbuespen ez garenez, hasi

gara Karlistadak fikziogai erabiltzen.

Konparazio batera, Errementari eta

Handia.

Mariano Mendigatxa Erronkariko

uskararen azken hiztunetako bat izan

zen. Haren aita, buruzagi karlista,

etxeko atarian hil omen zuten libera-

lek. Baina ez zegoen amore emateko,

eta «Mendigatxa, manukortu!», egi-

ten omen zioten oihu. Sekuentzia ede-

rra film baten abiatzeko.

dddddddddd

Atsedenaldian, kamera taldeko bi be-

rriketan ari dira zigarro bana eskuan.

Inbidia pixka bat ematen didate. Ondo

merezitako zigarroa, bai horixe. Ka-

mera lana tentsio handikoa da, itze-

lezko prezisioa eskatzen baitu. Irudi-

rik ikusgarriena harrapatzea du hel-

buru, ehiztariak piezarik preziatuena

nola. Eta zigarroa sari.

dddddddddd

Txoferrak ere gizonezkoak dira. Ia de-

nak. Emakumeek ez al dakite gida-

tzen? Gaur Aurik jaso nau. Bera da

txofer enpresako emakume bakarra.

Bilbokoa ote naizen, eta Donostiakoa

naizela. Itziar Ituño askotan eroaten

duela esan dit. Eta ze neska jatorra den

Itziar, eta ze pertsona noblea, eta ze

kementsua, eta… Nik baietz denari.

dddddddddd

Nire ibilbide luzean lehen aldia da

argi-bikia dudana. Horrela izendatu-

ko dut, seguruenik orain arte euska-

raz sekula aipatua izan ez den egitekoa
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—nire ekarpen xumea, gure ofizioko

hiztegirik eduki artean—. Argi-bikiak

sekuentzia baten lehen probetan ak-

torearen lekua hartzen du, argiztape-

na atondu bitartean. Hartara, aktore-

ak filmatzeko unea iritsi arteko tartea

balia dezake atseden hartzeko, dialo-

goak errepasatzeko, edo janzki zein

makillaje aldaketaren bat egin ahal

izateko. Bikiak aktorearen antzeko

gorpuzkera behar du. Tankerakoa.

Nireak Pedro du izena. Ni baino de-

xente gazteagoa, baina burusoila. Po-

zik sumatzen dut, zortzi hilabeterako

lana ez baita txantxa. Setean sartu nai-

zenean, «Hor utzi diat pertsonaia,

bero-bero», esan dit.

dddddddddd

Aktoreok, batzuetan deus ez, eta bes-

teetan lan bat baino gehiago izaten

dugu esku artean. Eta buruan. LCD-

Pren grabaketa bere erdialdera iristen

ari da. Tarteka, ez nik nahi bestetan,

Gu primer! komedia antzezten dugu

Tolo, Nerea eta hirurok. Konpromisoa

ere bai, Josebarekin eta Zuhaitzekin

batera egiten ari garen obra estreina-

tuta dago. Ez nau harritzen lagunek

sarritan galdetzea ea ez al zaigun ger-

tatzen antzezlan bat jokatzen ari gare-

la beste bateko esaldia botatzea.

dddddddddd

Nork bere ritualak. Nik egunkaria pa-

perean nahiago. Madrilen ere berdin.

Halaxe egin dut gaur ere lanera abiatu

aurretik. Kioskora joan, aldizkarien

atal-argazkiei errepaso txikia egin,

egunkari bat hartu, etxeko besaulkian

eseri eta atzekoz aurrera begiratu dut.

Banuen jakin-mina birusaren aldagai

berririk azaldu ote den, edo Ever Gre-

en itsasontzia kendu ote duten enba-

razutik, edo Toni Cantó aktore ohiak

zein alderdirekin fitxatu duen... Baina

zer esan du Andoni Egañak gaurko

zutabean!? Nire «printzipioen» kon-

tra, behingoagatik webgunera joko

dut.

dddddddddd

Atsedenaldian, Alvaro eta Luka, nor

bere mugikorra astintzen. Halako ba-

tean nireak jo du. Joseba da. Minutu

bat ba ote dudan, eta baietz nik. Au-

rrekoan hitz egindakoari jarraikiz, be-

giratzen aritu dela Donostian denda

eta tabernetako kanpo errotulazioa

euskaraz jartzeko udalak ematen di-

tuen laguntzak, eta egunen batean el-

karrekin joan gintezkeela Alde Zaha-

rreko zenbait establezimenduri bisita

egitera. Ederki, esan diot. Taktika es-

plikatu dit: aurreneko bisitaldian in-

formatu, bigarrenean presio apur bat,

eta hirugarrenean ultimatuma: erro-

tuluak euskaraz jarri ezean, ez dugu
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zure dendan deus erosiko. «Mafiaren

estiloan», erantsi du. «Sonbreiru ma-

fiosoak nire kontu», esan diot, eta ba-

rre egin dugu biok. Alvarok eta Lukak

burua altxatu dute txistea zein ote zen

asmatu nahian.

dddddddddd

Telebistan nabilenean, zinemaren

tentsio pizgarriaz akordatzen naiz, eta

film batean ari naizenean, antzerkiko

askatasuna faltesten. Zerbait eskas

beti! Hala ere, hiru joko zelaietan gure

lana bat eta bera da funtsean: jokatzea,

antzeztea. Antzerkian aktore eta ikus-

leen arteko harremana zuzena da,

bat-batekoa. Zineman eta telebistan,

berriz, teknologia dago tartean. Film

bat egiteko, gutxieneko tresneria be-

har da. Antzerkia abiatzeko, nahikoa

da esatea: «Agertokian, edozein ga-

raitako edozein leku. Sartu da aktorea.

Zer egingo du? Ezer esango al du?».

dddddddddd

Txomin Heguyk jokatu du bere azken

pertsonaia. Anton Abbadiaren rolean,

amaiera ederra eman dio bere jokalari

ibilbideari. Kanpoan harrapatu nau,

eta pena hartu dut Antzoki Zaharreko

despedidan egon ezinaz. Elkarrekin

suertatu ginen Kaukasiar kreazko

borobilaantzezlanean —nik parte har-

tu dudan ikusgarri ederrenetakoa—,

beste aktore eta musikari zenbaitekin

batean. Rockero zaharren despedidak

ez dira fidatzekoak, eta laster etorriko

zaigu beste abenturaren batekin, izan

antzerki, musika, poesia, edo denak

nahasian…

dddddddddd

Nire gustuko filmetan ez dago polizia-

rik, esan nuen behin batean.

dddddddddd

Bilbon, Mikel izeneko mutiko bat

gona jantzita joan da ikastetxera. Ira-

kasleak psikologoarengana bidali

zuen. Oñatiko institutuan ikasleak

gona jantzita joan dira Mikeli elkarta-

suna adierazteko. Irakaslearen rolean

jarri naiz une batez, eta Mikel ikasge-

laren atean azaldu zenean gizonak ja-

rriko zuen aurpegia imajinatzen saia-

tu naiz. Benjamíni ere kosta egin zi-

tzaion bere semea alaba gisa onartzea.

Belen Cuestak gorpuzten duen per-

tsonaiak Manila du ezizena telesaile-

an. Aita-alabak oraingoz egin dugun

sekuentzia bakarra, hitzik egin gabe

elkar besarkatu genuenekoa da. Gu-

txitxo, horrelako aktore parea eduki-

ta…!

dddddddddd
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Nire bigarren hizkuntza dela kontuan

izanik, ez dut horren gaizki egiten es-

painieraz.

dddddddddd

Fetitxista ez banaiz ere, lan bat amai-

tutakoan oroigarriren bat gordetzea

gustatzen zait. Goizeko azken sekuen-

tzia prestatzen ari ziren bitartean kan-

poko airea arnasteko ate baten bila

nenbilela, biltegian sartu naiz. Han sa-

bairainoko metatan edo mordoxka

txikiagotan, ehunka, milaka urrezko

lingote daude gordeta. Fikzioko lapu-

rrok Espainiako Bankutik atera nahi

dugun altxorra. Pertsonaiak kutsatuta

edo, lingote distiratsu horietako bat

gure etxeko salan polit legokeela otu

zait. Baina ezkutuan kamerinora eta

handik etxera eramateak badu bere

arriskua; norbaitek ikusita ere, a zer

lotsa! Bueno, ekintza ri-rau egin behar

da eta lingote bat txamarrapean gor-

detzea ez da hain zaila, benetakoen

kolore eta distira dute, baina ez dira

hain pisuak izango. Ez bat, ez bi, pare-

an nuen mordoxkatik lingote bat atze-

man dut. Ez zuen nirekin etorri nahi,

ordea. Ezin. Elkarri itsatsita daude me-

trokako bloketan. Bai, bai, hobeto da-

go hemen. Gure salako alfonbraren

kolorearekin ez luke ondo emango.

dddddddddd

Bi grabaketaren tarteko egun librean

ibiltzera joan naiz, Manzanares ibaier-

tzeko Madrid Rio gune berdera. Aste-

buruan Konpromisoa antzeztu behar

dugu Ordizian eta Arrasaten, eta pase-

oa baliatu dut testua errepasatzeko

ahoz gora, maskarapean. Pandemia-

ren abantaila txiki bat, ez daukat tele-

fonoz hizketan ari naizen plantak egin

beharrik.

dddddddddd

Itziar Ituñorekin egin dut topo ile

apaindegian —ez, ez da txistea, niri ere

noizean behin moztu behar izaten di-

date ilea—. Ez dugu sarritan elkar ikus-

ten, eta poza hartu dugu. Dantzan ere

hasi gara, aspaldi ikasitako koreo bat

errepasatu nahi bagenu bezala.

dddddddddd

Sare sozialetan espekulazio eta hipo-

tesi ugari dabil bolo-bolo. Ustez LCD-

Pren azken denboraldia izango denez,

zenbaitek hildako mordoa espero du.

«Baita apuntadorea ere», esan du ba-

tek —nahiz eta agian ez duen sekula

ikusi teatro zaharrean maskor baten

barrutik aktoreari testua xuxurlatzen

zion izaki misteriotsu hura—. «Lapu-

rren artean apenas geratuko den inor

bizirik». Benjamín ere ez? Ni ere zulo-

ra? Ez litzateke lehen aldia. Aktoreak
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behin baino gehiagotan hiltzeko gai

gara. Handia filmean, hildakoarena

ere ongi egin nuela esan zidan Telmo

Esnalek. Batzuetan, oso gutxitan, ho-

rrelako gauza politak esaten dizkiogu

elkarri.

dddddddddd

Nire pertsonaiak pastazko antiojotza-

rrak daramatza, eta nik nekez jantziko

nukeen baina Benjamíni ukitu berezia

ematen dion panazko txamarra.

Ekoizpen xumeago batzuetan, janzki

arduradunak eskatzen digu pertso-

naiari ondo letorkiokeen arropa etxe-

tik ekartzeko. Badakit gehienetan

prekaritateak eragindako kontua

dela, baina hori eskatzea iruditzen zait

futbolari bati kalean erabiltzen dituen

zapatekin jokaraztea bezain desego-

kia. Horrelakoetan, koinatuari eska-

tzen dizkiot alkandorak.

dddddddddd

White Lines-ek, LCDP sortu zuen Alex

Pina nafarraren azken telesailak, hiru

denboraldi egin asmo zituen. Baka-

rrarekin konformatu beharko du, ez

baitu Netflix asebeteko zukeen harre-

rarik izan. Bertako protagonista gor-

puzten duen Daniel Mays aktoreak

babesa eskertu die ikusleei, eta bere

pertsonaia agurtu du sare sozialetan:

«Aio, Marcus, nire faboritoa zinen!

Faltan sumatuko dut zu interpreta-

tzea». Ez dut neure burua imajinatzen

halakoak idazten eta zabaltzen: «Aio,

Patrizio (Etxebeste), ikaragarri falte-

tsiko zaitut», edo «Batzuetan sotana

janzteko gogoa sentitzen dut oraindik

ere. Ez adiorik, Zuzen!».

dddddddddd

Amour filmean, Jean Louis Trintig-

nantekin lan egin nuenean, poz han-

dia hartu nuen. Poza nirea, eta poza

gure ama zenak hartuko zuena, Trinti

eta biok elkarren ondoan ikusi izan

bagintu. Biziki maite zuen aktore

frantziarra. Gure aitak, berriz, Jean

Moreaurekin egiten zuen amets.

dddddddddd

Espainiako berripaper mundialenean

orrialde beteko elkarrizketa Francisco

Sara Wagner delakoari. Prestigio han-

diko jurista omen da. Lerroburua: No

se debe dar cuartel al cáncer del sepa-

ratismo.

dddddddddd

Miguek, argazki zuzendariak, hiru

minutu eskatu ditu argiztapenean al-

daketa txiki bat egiteko. Bazterretik

filmaketari begira zegoen emakume
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gazte bat inguratu, eta Vancouver-eko

komunikazio arduraduna dela esan

dit. Aktoreak, komunikabideak, sare

sozialak, hori omen da bere eginkizun

esparrua. Ni hasi natzaio azaltzen sare

sozialekin dudan harreman, nola

esan… «Bai», lagundu dit berak, «la-

sai, konturatu naiz ez dituzula asko

erabiltzen, lasai». Nire profesionalta-

sun eskasa zuritzen saiatzea alferrik

zela pentsatu dut.

dddddddddd

Nire lehen telesail espainiarra Pedro I

el Cruel izan zen. Mikel Garmendia,

Jose Ramon Soroiz eta hirurok Bizkai-

ko juntetako ordezkari gisa Gaztelako

Erregearekin mintzatzera —negozia-

tzera, Aitor Estebanen moduan— joan-

dako hiru zaldun ginen. Mintzatu ape-

nas, baina ederki pasatu genuen. Ge-

roztik askotan egokitu zait Madrilera

joatea sos batzuk irabaztera. Gandia-

gak zioen: «Euskaldunok jende gisa /

Atsegin gara Madrilen / Baina ez eus-

kaldun gisa». Nik, bertako tratuaz ke-

xarik ez dudan arren, ezin esan «etxe-

an bezala» sentitzen naizenik Espai-

niako hiriburuan. Zerbait ezkutatzen

duen kontrabandistaren sindromea

ote? Ez dakit, baina bada beti zerbait,

deslekuan, kanpoan sentiarazten

nauena, kilometroek adierazten du-

ten baino urrutiago. Gaur, ikaragarri

urruti. Guardia Zibilak, duela urtebete

aurkitutako zulo bat dela eta ez dela,

hiru lagun atxilotu ditu Euskal He-

rrian. Ahaztu samar genituen irudiak

ikusi ditut TVEko informatiboan: txa-

pelokerrak, hiru atxilotuak  furgoian

sarrarazten, Madrilera ekartzeko.

dddddddddd

Nire izen-abizenei tildea edo u hizkia

eransten dietenean muturtu egiten

naiz. Gaur barkamena eskatu behar

diot Jeanne Moreau zenari, oker idatzi

bainuen bere izena.

dddddddddd

Lanera eramaten gaituzten autoak ga-

restiak dira, eta erosi berriak dirudite.

Txoferrek distiratsu mantentzen di-

tuzte. Neurri berean zaintzen dute eu-

ren itxura eta janzkera. Victor etorri

da bere Audi beltzean. Planta ederre-

ko gizasemea, traje gris dotorea eta

gorbata marraduna aukeratu ditu

gaur. Kopilotuaren lekuan joatea gus-

tatzen zait, baina, birusa dela eta, atze-

an jartzea komeni da. Ez al litzateke

naturalago neuk irekitzea berari atea?

dddddddddd

Benjamín eta bere meatzari asturia-

rrak ur biltegi handi batean grabatu
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ditugu bi sekuentzia. Oso leku zine-

matografikoa, baina guztiz deserosoa

ordu luzez bertan egoteko. Ekaitzen

Urmaela esaten diote. Uretan plisti-

plasta, kamioiek aldamenetik pasa-

tzerakoan egindako uhinek gure ka-

tiuskak gainditu, eta blai eginda dauz-

kagu galtzak. Bustita eta hotzak

akabatzen, asturiar batzuk hasi dira

marmarka, «Neoprenorik ez al da?»,

«Pulmoniak jota bukatuko dugu»,

«Netflixen ekoizpen batean hau ger-

tatzea ere». Veronicak, bigarren zu-

zendari laguntzaileak, eredutzat jarri

nau orduan: «Begiraiozue Benjamíni,

goiz-goizetik ari da hemen, eta ez diot

kexarik txikiena ere aditu». Eta gero

niri, «Ezagun da delnortekoazarela».

Hala uste du Verok, baina izan, ni he-

goaldekoa naiz.

dddddddddd

Istiluak izan ziren abenduan Donos-

tiako Alde Zaharrean. Neronek ikusi

nituen bertatik bertara eta egun haie-

tako bideo eta argazkiek ere oso argi

erakusten dute Ertzaintzaren neurriz

kanpoko portaera. «¡¿Vamos a tirar a

dar, vale?!», esan zuen ertzainbu-

ruak. Gero polizien sindikatuko boze-

ramaileak argitu zituen kontuak:

«Gazteek euren aitona-amonak arris-

kuan jarri dituzte porru edo kalimotxo

batzuen truke». Auzotarrek kontu

bat zabaldu zuten isunak ordaintzen

laguntzeko. Zabalik dago oraindik.

dddddddddd

Agus Perezek argitaratu du gure an-

tzezlanaren kritika. Konpromisoa-

rena Agusek gehien maite duen an-

tzerki moldea ez bada ere —berak ez du

esan, baina badakit—, Philippe Clau-

delen obraz, Txalo konpainiaren esze-

naratzeaz eta aktoreon jokoaz iritzia

eman du, ohi duen moduan, taxuz,

antzerkiarekiko maitasunez eta an-

tzezleekiko errespetuz.

dddddddddd

Bazkalondoko sekuentzian Irakaslea

eta Alicia Sierra eztabaidan, nor baino

nor. Benjamín, oilar borrokaren leku-

ko. Isilik. Aditzen. Aktoreoi berba egi-

tea gustatzen zaigu, baina aditzen ere

jakin beharra dago. Bizitzan bezala,

fikzioan hizkuntza bezain inportantea

da adikuntza. Besteen hitzak era akti-

boan jasotzea. Sekuentzia, osorik eta

puskaka, alde batetik eta bestetik, je-

neral eta motzean grabatua izan dela-

rik, makina bat aldiz entzun ditut ba-

taren zein bestearen arrazoiak. Amai-

tutakoan eskerrak eman dizkit

zuzendariak, eta aditze «interesan-

tea» dudala esan dit, oso aditzaile ona

naizela. Ea sekuentzia muntatzen
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duenean aukera ematen dion ikuslea-

ri Benjamínen mututasun interesan-

teaz goza dezan. Ez naiz batere fio.

dddddddddd

«Baina zure izena zein da, Aguirre edo

Agirre [Ajirre ahoskatua]?». Askotan

erantzun behar izaten diot galdera edo

akusazio horri. Oraingoan ez. Colme-

nar Viejoko grabaketa estudioko ka-

merinoko atean Ramon Agirre ipin-

tzen du. Aurreko astean Bilboko Arria-

ga antzokian izan ginen Konpromisoa

ematen. Bertako langileak oso atsegi-

nak dira eta, betiko moduan, adeitsu

hartu gintuzten. Kamerinoetako atean

geure izenak. Nirean, Ramon Aguirre.

dddddddddd

Goizean goiz jaso nau. Txofer gehienen

antzera, oso hiztuna da Jorge. Ordube-

te eskaseko bidean gauza asko kontatu

dit. Autobus gidari ibiltzen zela Euro-

pan barrena, konpainiak porrot egin

zuela eta koinatuak entxufatu zuela

hemen. Tipo jatorra koinatua. Gaixo-

rik omen dago gizajoa. Bihar egingo

diote ebakuntza. Jorge Bartzelonan

jaioa da, baina Madrilen bizi da azken

hamar urtean. Ez omen da giro Katalu-

nian. Herritarrak bi bandotan bana-

tzen ari dira eta ez ditu independentis-

ten asmoak ulertzen. Abaila hartu du

eta nik ere nire ekarpena egin behar

nuela otu zait. Onena, katalanei zer

nahi duten galdetzea litzatekeela esan

diot. Grabaketa estudiora arteko puska

isilik egin du. Iritsi garenean, koinatua

onik ateratzea opa diodala esan diot.

dddddddddd

Benjamín hitzeko gizona da, baina ez

da oso hiztuna. Gaur, hala ere, dezen-

teko purrustada bota dio Marsellari,

huskeria bati buruzko desadostasuna

zela medio. Ahapaldia ondo ikasita

etorri naiz eta aurreneko entseguan

erraz bota dut. Errazegi. «¡No co-

rras!», esan dit Albert zuzendariak.

Beste zuzendari bat, Antonio Cuadri,

ekarri dit akordura. «¡Echa el freno,

Madaleno!», esaten zidan hark, Ope-

ración Concha egin genuenean. Ane

Muñoz genuen filmeko scripta, eta ai-

tortu nion ziztu bizian hitz egiteko joe-

ra arriskutsua nuela. Ariketa bat ere

asmatua dudala: kalean noala testu bat

errepikatzen dut ahoz gora. Halako

batean pausoa azkartu egiten dut eta

aldi berean hitza mantsotzen, bi jar-

duerak bereizten ahaleginduz. «Pen-

tsatu al duzu ariketari izen bat jarri eta

patentatzea?», Anek burlaizez. Ez dut

ariketarentzako hitz aproposik topatu.

Hitzaren amaiera bai: ing.

dddddddddd
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Nire gustuko filmek gauza txikiei

erreparatzen diete. Jende arrunta ate-

ratzen da gauza arruntak egiten. Eta

nire antza hartzen diet.

dddddddddd

Entrebista egin didate telefonoz. Ohi-

ko galderetan ohikoena: «Antzerkia,

zinema, telebista, zein duzu gustuko-

en?». Isabelle Hupperti entzun nion

lan berbera zela ikusle mordo baten

aurrean edo kamerari bakar batentzat

jokatzea. Amour filmean ez genuen

sekuentziarik egin elkarrekin. Eta

Cannesen filma aurkeztu genuenean,

ez nuen harekin nahi bezain luze so-

lastatzeko aukerarik izan, baina afa-

lostean beregana hurbildu eta, neure

burua aurkeztuz, filmeko atezaina

nintzela gogorarazi nionean, «Je sais!

Vous êtes formidable!», esan zidan.

Nik ere maite zaitut, Isabelle.

dddddddddd

Hemen, batzuek Ramon esaten dida-

te. Beste batzuek, Benjamín. Izen poli-

ta da. Benjamín esaten zaio Espainian

familia bateko seme gazteen eta asko-

tan kuttunenari. Etxeko txikia. Ni, or-

dea, zaharrena naiz hemen. Ondo

zaintzen naute.

dddddddddd

Garai batean, Madrileko Bilbao glorie-

tan zegoen kiosko batean erosten

nuen Egin. Saltzaileak egunkaria

ondo tolestuta ateratzen zuen kiosko-

aren barrualdetik. Ekintza arrisku-

tsua egiten ari zen (ginen) seinale.

dddddddddd

Askotan entzuten dugu munduko ak-

torerik onenak amerikanoak (USAko-

ak) direla. Lehengo eta oraingo izenak

aipatzen dira uste horren indartzeko:

Marlon Brando, Meryl Streep, Natalie

Portman, Joaquin Phoenix… Horrela-

koetan, Mikel Garmendia zena etor-

tzen zait akordura niri. Andu Lertxun-

dik arrantzale giroko istorio bat asma-

tu eta zinemara eraman zuen. Filmak

Kareletikdu titulua, eta bertan Balan-

txas izeneko pertsonaia azaltzen zen,

urteetan itsasoan ibilitako alproja ar-

dozale maitagarria. Orduan ez zegoen

eta orain ere ez dago munduan Balan-

txasena Mikelek baino hobeki egingo

zukeen aktorerik.

dddddddddd

Scripta zuzendariaren ondoan egoten

den idazkari modukoa da. Scriptaren

eginkizuna grabaketaren jarraikorta-

suna zaintzea dela esan daiteke: take

edo puskak lotzerakoan kontraesanik

egon ez dadin arduratzen dena. Ez dut
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oroitzen lan horretan ari zen gizonez-

korik. Hemen hiru neska ezagutu di-

tut. Anna da horietako bat. «Benjamí-

nekin maiteminduta nago», esan dit.

Hortik «Maite zaitut, Ramon» esate-

raino tarte handia dago, badakit, bai-

na sentitu dudanak bazuen antza. Irri-

barre herabe batekin erantzun diot.

Gero, «Meatzari asturiarraren aurpe-

gia duzu», erantsi du. Hori ere ez dut

gaizki hartu, baina aukeran nahiago

nukeen beste baterako utzi izan balu.

dddddddddd

Gaur grabaketarik ez. Goizean ordua

nuen PCR proba egiteko klinika pri-

batu batean. Lan kontuengatik asko-

tan egon naiz Madrilen, baina beti

leku bertsuetan mugitu izan naiz eta

ez dut hiria ondo ezagutzen. Metrozu-

lotik irten eta oinez inguratu naiz

eman didaten helbidera. Auzune do-

torea da. Eraikin nobleak. Kalea hu-

tsik. Auzotarrek etxean behar dute.

Ohean goxo-goxo? Hain goiz ez da ba!

Ezkaratz elegante batetik buzodun gi-

zonezko bat irten da. Musukoa kendu

eta zigarro paketea atera du atzeko

poltsikotik. Atezaina behar du. Zein

auzotan gauden galdetu diot, eta «Ba-

rrio Salamanca», esan dit ondo ikasi

gabeko espainieraz. Balkoietan, pi-

perpotoak. Eta behe solairuan lurrin

dendak, beauty store, asesoría de

imagen, nails&beauty eta gisa horre-

tako edertegiak. Aurreraxeago eliza

moñoño bat: Parroquia de la Virgen

Peregrina. Atarian eskale bat. Ez da

auzune txarra eskean ibiltzeko, pen-

tsatu dut. Baina auskalo! Heldu naiz

klinikara. Fertility du izena. Ez gara

euskaldunak anglokeriak kutsatuta-

ko bakarrak. Listo. Eskerrak bi sudur-

zulo besterik ez dugun. Nazkatuko

gara azkenerako: batetik PCR proba

astero egin beharra, bestetik grabatze-

ko momentua iritsi arte musukoa jan-

tzita egon beharra… Abisatu nion Jesus

gure zuzendariari, normala den beza-

la entzumena apur bat bajatuta dau-

kat eta musukoa jarrita hizketan ari

denean hobeto ahoskatzeko mesedez.

Normalean zuzendaria izaten da akto-

reari hori esaten diona, baina ez zuen

gaizki hartu.

dddddddddd

Dialogoak ondo baino hobeto ikastea-

ren aldekoa naiz ni. «Aitagurea beza-

la», esaten zen apaizak inportantea-

goak zirenean. Gero disimulatu egin

behar da, hori bai, pertsonaiak ez bai-

taki aldez aurretik zer eta nola esango

duen. Kazetari batek galdegin zion Mi-

chael Haneke zine zuzendariari, bera

austriarra izanik eta germaniar hiztu-

na, ea zergatik egiten zuen lan aktore

frantziarrekin. Moliéreren hizkuntzan
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egin zion arrapostu: aktore frantzia-

rrek ez omen dituzte dialogoak buruz

(par coeur) ikasten. Germaniarrek, al-

diz, bai. Horregatik aktore frantziarre-

kin lan egitea interesgarriago (exci-

tant) gertatzen zaiola. Berriz ere hots

egiten badit berarekin lan egiteko, dia-

logoak ikasi gabe joango naiz.

dddddddddd

Alkandora, panazko txamarra eta be-

taurrekoak jantzita, ni ere sinesten

hasita nago Benjamín naizela, mea-

tzari asturiarra. Atsedenean binboka-

diloak zuriago dirudi nire esku beltzen

artean.

dddddddddd

Trenean Madrilerako bidean. Egun-

karia zabaldu dut. Estrasburgotik da-

tor notizia. Fernando Grande-Marlas-

kak beste tortura kasu bati ez ikusia

egin zionekoa. Bai, Marlaska, egungo

barne ministroa. Bihar edo etzi Madri-

leko kale edo plazaren batean topo

egingo bagenu zer esango niokeen

pentsatzen hasi naiz…

dddddddddd

Aurreneko aldia da meatzari baten

azalean sartzen naizena. Duela hogei

bat urte Visionariasfilma errodatu ge-

nuenean, Gutiérrez Aragón zuzenda-

riari esan nion apaizaren rola jokatzen

nuen lehen aldia zela. «Bai zera! Zuk

daukazun jesuita aurpegiarekin!»,

bota zidan hitzetik hortzera. Ba, hala

zen. Geroztik egin ditut fraide eta

apaiz batzuk. Bereziki dut gogoan Iña-

ki Elizalderen Baztan filmean, lekuko

hizkera ederrean mintzo zen apeza,

bere burua arriskuan jartzen zuena

agot jendea bataiatzeagatik. Azken

elizgizona, Amenabarren La Fortuna

proiektuan gorpuztutakoa. Kome-

dian egindako apaiz bakarrak oso os-

petsu egin ninduen Euskal Herriko

haurren artean, eta oraindik ere

«Agur, Zuzen!», esaten didate kalean.

Jantzi dut sotana batzuetan, bai. Edo

janzteko puntuan egon. Iaz, Ellakuria,

El Salvadorren eraildako jesuitarena

ere egiteko zorian egon nintzen, ber-

tan behera geratu zen nazioarteko

proiektu eder batean. Orain Imanol

Uribe ari da gertakizun lazgarri haien

inguruko film bat errodatzen, baina

beste bati eman dio jesuita gorpuzteko

ardura. Nire telefono zenbakia galdu

egin ote du?

dddddddddd

Garai batean bazegoen Madrilen akto-

re jendearen artean euskal kontuei

buruzko nolabaiteko jakin-mina.

Gaur, aspaldiko partez, neure burua
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espainiartzat ote dudan galdetu dit

lankide batek. Hitzaurrerik gabe bota

du, musika gustuko duzun galdetzen

duenaren modu xaloan. Esatea nuen

hurrengo sekuentzia errepasatu be-

harrean nengoela, baina esaldi baka-

rra daukat, «le ayudo, Profesor?», eta

aitzakia gisa ez du asko balio. Pixagu-

rak erretzen nengoela ere esan neza-

keen, baina bueltakoan hortxe egon-

go da erantzunaren zain. Hasi naiz,

bada, nire euskaltasunaren zerak

azaltzen. Ze nekagarria den dena ha-

sieratik esplikatu beharra…!

dddddddddd

Gaur zelai zabal batean ari gara. Abel-

tzain lanean jarri naute. Artalde kox-

korra dut inguruan, eta Espainiako

Armadaren helikopteroa gibelean.

Guardia zibil bikoteari kexaka ari

naiz, haserre antzean. Hegazkin erral-

doia gure gain-gainean lurreratu dela,

bi arkume akabatu dizkidala, eta ea

nork kitatuko dituen kalte-ordainak.

Txapelokerrak, isiltzeko eta isiltzeko,

atxilo eramango nauela bestela. Se-

kuentzia ondo jokatu dugula dirudi.

Sinesgarri. Agente gaztea ere konfor-

me dago egindako lanarekin. Setaren

(grabaketa eremuaren) aldameneko

haiman, trikornioa erantzi eta mugi-

korra piztu du. Neska-lagunari «La

he clavado!» idazten ari dela imajina-

tu dut. Nik ere piztu dut nirea. Plate-

ruena itxi egin behar dutela! Platerue-

na itxi? Badakit nire aldameneko txa-

pelokerra ez dela benetakoa, mozo-

rroa dela, baina Plateruenan irudikatu

dut barraren gainera igota garrasika.

«Vayan desalojando!».

dddddddddd

Yazmina Rezaren Artea obra antzez-

teko suertea izan nuen, Joseba Apao-

lazarekin eta Asier Hormazarekin. Hi-

rurok futbolzaleak gara. Asier athle-

ticzale amorratua, eta Joseba eta biok

realzale epelagoak. Obran, koadro

zuri batek, maisulana ala adarjotzea

ote den adostu ezinda, xextra pizten

du hiru lagunen artean. Halako bate-

an, hiru pertsonaietako batek (Asie-

rrek jokatzen zuenak) errotuladore

potolo batez eskiatzaile bat marrazten

zuen koadro orbangabea lardaskatuz,

artelan kontzeptuala kakaztuz. Ba-

tzuetan futbol partidak izaten ziren

eta izaten dira telebistan, gu antzezten

ari garen bitartean. Egun hartan der-

bia suertatu zen, Athletic-Reala. Hel-

du da koadroaren unea. Adostua ge-

nuen Asierrek, aurreko eszenan ohol-

tzatik kanpo zegoenez, partidaren

emaitzaz informatuko gintuela. Eta

halaxe egin zuen. Eskiatzailearen bas-

toiek argi azaltzen zuten Realak 1-2

irabazi zuela katedralean. Hirurok
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guztiz profesionalak izaki, antzezten

jarraitu genuen. Ikusleek ez zuten na-

baritu baten zaputza eta besteon poza.

dddddddddd

LCDP nonahi ikusten da. Bertako ak-

toreak ezagunak dira mundu osoan.

Edo munduaren puska handi batean.

«Hi ere famoso egingo haiz orain!»,

esaten dit jendeak. Lehendik ere sarri-

tan entzunda nago «Famoso eginda-

koan gu agurtzen jarraituko duzu,

ezta?». Jende horren arabera, famoso

egiten zaitu zuzendari ospetsu batekin

edota film nahiz telesail ezagun bate-

an lan egiteak. Hori bai, Euskal Herri-

tik kanpokoa behar du. LCDP ez da

kanpoan egin dudan lehen lan fama-

emangarria. Ni, ordea, lehendik, oso

aspalditik naiz famosoa. Oso famosoa.

Euskaldun gutxi egongo da ni Antzer-

kian, Telebistan edo Zineman inoiz

ikusi ez nauenik. Eta hala ere ez diot

inor agurtzeari utzi sekula.

dddddddddd

Madrileko Komunitatea eta Espainia-

ko Gobernua ika-mikan pandemia-

ren kudeaketa dela medio. Nik, Van-

couver ekoiztetxearentzat lanean ari

naizela adierazten duen salbokon-

duktoa daramat mugikorrean. Mira-

ria litzateke LCDP-ren 5. denboraldia

aurreikusitako epean amaitu ahal iza-

tea. Hainbat jende biltzen den lekuan,

nahiz osasun protokoloa zorrotz bete,

birusaren agerraldi arriskua ez da txi-

kia. Eta arriskurik handiena aktoreok,

musukoa eranzten dugun bakarrak.

Gure lanak hala eskatzen baitu. Ba-

tzuek musukoa jarrita dexente mejo-

ratzen dugun arren, ikusleek musu-

bistan nahi gaituzte.

dddddddddd

Aste osoan Madrilen lanean jardun eta

etxera itzultzean, egunkari mordoxka

egoten da nire zain. LCDPn suertatu

zaidan pertsonaia ez da oso hiztuna —

eskerrak ez duten esaldiko ordain-

tzen—, eta ez daukat elkarrizketa luze-

ak ikasi beharrik. Hala, entresaka

egin, eta bateko zutabea, besteko erre-

portajea, hemengo kronika, eta hango

entrebista, hurrengo asterako —bidaia

ordu luzeak barne— irakurgaia gorde-

tzen dut. Madrilen ere erosten dut pe-

riodikoa tarteka, baina ez da gauza

bera.

dddddddddd

Antzerkira emakume gehiago etortzen

da gizonak baino. Esango nuke hirutik

bi gutxienez emakumeak izaten direla.

Erandion Konpromisoaantzeztu ge-

nuenean Josu Murueta aretoa (kopuru
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murriztuarekin) bete egin zen. Gizo-

nezkoen kopuruak eman zigun aten-

tzioa, ordu berean Athleticen partida

ematen baitzuten telebistan. Futbolza-

letasuna behera egiten ari ote da?

dddddddddd

LCDPn parte hartzeko hots egin zida-

tenean, Javier Santander gidoilariak

pertsonaiaren profila azaldu zidan

telefonoz: meatzari asturiarra, krisi

latzak meategia itxi eta bere lagun

Agustínekin atrako txiki batzuk egin-

dakoa, ezkondua, neska trans baten

aita… Nire zalantza, ekarpen edo ira-

dokizunak aurrez aurre azaltzea

hobetsirik, galdera bakarra egin nion:

Benjamínek asturiar doinuz hitz egi-

tea nahi duzue? «Ez», erantzun

zidan duda izpirik gabe, ahalik eta

gaztelera estandarrenean egin behar

zuela. Agustín bere lagun minak ere

hala egiten zuela. Paco Tous aktore

andaluziarrak jokatzen du. Mosku du

gerra izena. Ez dago jakiterik Javie-

rrek «Bai» erantzun izan balit emai-

tza zein izango ote zen, baina, aktore-

oi gustatu egiten baitzaigu lanaren

berezko zailtasunari koska bat gehi-

tzea, pozarren hartuko nukeen lan

hori, alegia, Donostia inguruan bizi

den asturiar bat bilatu eta Benjamí-

nen esaldiak Mieresko edo Langreoko

doinuz ahoskatzen trebatzea. Baina

pentsatzen hasita, hobe horrela.

Ondotxo dakigu telesailetan eta fil-

metan azento regionalekin zer egiten

duten.

dddddddddd

Ainizeren hiru dei segapotoan. Dato-

rren asteartean EABk (Euskal Aktore-

en Batasuna) ospatuko duen ekitaldia

antolatzen ari da. Bertan Besarkada

sariak banatuko dira Antzerki, Zine-

ma eta Telebista sailean aktore (ema-

kume-gizon) onenarentzat. Barkatze-

ko hain astuna izatea, baina joaterik

badudan jakin behar duela. LCDPren

grabaketa plana, lan egutegia, behin-

behinekoa da beti, baina baietz esan

diot, han izango naizela. Ni Zinema

ataleko hautagaien artean nago, puri-

purian dauden beste hiru aktorerekin

batera: Karra Elejalde, Asier Etxeandia

eta Zorion Egileor. Ez dut uste diskur-

tsoa prestatzeko lanik hartzea merezi

duenik, baina trajerik onena jantzita

joango naiz. Beltza, klasikoa. Nire traje

bakarra, egia esan. Alkandora aldatuz

gero ez du berbera ematen, ordea.

dddddddddd

Itxarongelan. Alvaro gidoia errepasa-

tzen ari da. Orrien artean marrazki

bat. Plano zerutikoan, sekuentzian

parte hartzen duten pertsonaia guz-
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tiak, nor bere kokalekuan. Baita Ben-

jamín ere. Burusoil eta betaurreko-

dun. Ze marrazki polita! Berak egina

ote den, eta ez, Koldo Serra dela. Insta-

gram zabaldu, eta gure zuzendariaren

marrazki gehiago erakutsi dizkit. Kol-

do ere, bere kide Alex de la Iglesia be-

zala, komiki munduan zaildua. Boka-

diloarentzako etenaldian hizketan

jardun dugu Koldok eta biok. Ni ere

marrazkizalea, esan diot arkatza eta

borragoma aldean izaten ditudala

beti, nire gidoiak ilustrazioz josita ego-

ten direla. Bere marrazki bat nahiko

nukeela, eta kopiaren bat oparituko

ote didan. Bai zera kopia, original bat

emango didala. Neuk ere egin behar-

ko diot zeozer.

dddddddddd

Batzuetan gidoiko esaldi sinple bat,

espainiarrentzat egunerokoa, kolo-

kiala, arraro egiten zait, eta duda egi-

ten dut zein intonazio edo melodia da-

gokion. Azken bolada luzean, Euska-

raldia baino lehenagotik, ahobizi

praktikantea naiz eta nire inguruan

euskal hiztunak dira nagusi. Eta, jaki-

na, nire euskara aberasten doan neu-

rrian nire gaztelera baldartzen. Mar-

txa honetan, hamar urte barru izango

ote naiz gai Donostian, konparazio ba-

tera, euskaraz ez dakiten taberna ba-

tean txorixo muturra eta basoerdi bat

eskatzeko? Mediovaso de vino ez da

esaten, ala? Eta un morro de chorizo?

dddddddddd

Bilbon izan ginen. Azkuna Zentroan.

EABk Besarkada sariak banatu zituen.

Zinemaren atalean izendatuta nengo-

en eta, Ainizeri agindu bezala, bertan

izan nintzen nire trajerik onena jantzi-

ta. Beltza. Alkandora, zuria. Bai, klasi-

kotik jota, dotore joan nahi nuen, gure

sariak ere inportanteak direla nabar-

mendu nahian. Ekitaldia hasi aurre-

tik, ETBko erreportariari serio demo-

nio esan nion ni irabaztera joan nin-

tzela, bestela ez zuela merezi

Donostiatik haraino joateak. Musuko-

ak ez du ironia antzematen uzten. Es-

kerrak aldamenean nuen Aitziber

Garmendiak (bizkorra neska!) barre

algara egin zuen, bestela ikusleek ha-

rroputz tontotzat hartuko bainindu-

ten. Zinema ataleko saria Zorion Egile-

orrek jaso zuen.

dddddddddd

Quino hil dela esan dit Koldo Serrak.

Bai zera! Bart hil zen, laurogeita zortzi

urterekin. Ze pena! Bai, ezta? Zendu-

takoa bion lagun mina balitz bezala

egon gara une batez, elkar besarkatze-

ko gogoari eutsiz. Quino, sortzaile

erraldoia. Hitzekin (Mafalda) nahiz hi-
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tzik gabe (niretzat haiexek tirarik ede-

rrenak) noizbait komikigile izatea

amestu dugunontzat maisu handia.

dddddddddd

Atzo Bolibarren. Herriko frontoian Gu

primer! antzezten. Gaur Colmenar

Viejon, LCDP grabatzen. Atzo eta gaur

ofizio bera. Ze desberdin, ordea!

dddddddddd

Berrogei urtean, maiz egin dut Madri-

lerako bidaia, antzerkian, zineman eta

batez ere telebistan lan egiteko. Espai-

niar farandulako izar batzuk ezagutu

ditut. Arturo Fernández aktorea Ben-

jamínen herrikoa zen. Asturiarra. Eta

harro erakusten zuen bere ahoskera

asturiarra. Disimulatu ordez, nabar-

mendu egiten zuen. Eta hogeita ha-

mar urtez arrakasta itzela izan zuen

Espainiako antzokietan. Antzezten

zuen asturiarra ez zen meatzari,

arrantzale edo landakoa, baizik goi

klaseko seduktore dandy arrakasta-

tsua. Arturo Fernández, konplexurik

gabeko asturiarra.

dddddddddd

Altzoko Erraldoiaren hezurrak aurki-

tu dituzte. Hala esan du TVEko kaze-

tariak. Ez dut atsegin Euskal Herriko

kontuen berri Espainiako komunika-

bideen bitartez jakitea. Notizia pozga-

rria izanda ere, beti bada zerbait gerta-

kariaren ederra itsusten duena.

dddddddddd

Fernando Fernán Gómezek esan

omen zuen aktoreoi zain egoteagatik

ordaintzen digutela. Komeni da, bai,

jokaldien arteko une nahi baino luze-

agoetan, asperduraren kontrako erre-

kurtsoak maneiatzea. Mugikorra kis-

kaltzeaz aparte, batek irakurri egiten

du, besteak musika entzun kaskoak

jarrita. Hangoa berriz zigarroa boro-

biltzen ari da erretzaileen txokoan.

Nik badut beste entretenigarri bat. Lu-

karen erretratua marrazten saiatu

nintzen atzo etxean. Orain, zertan ari

naizen erakutsi gabe, bere kokotsari

forma ematen ari naiz modeloa pare-

an dudala baliatuz. Erretratua gero

karikatura bihurtzen saiatuko naiz.

Asmatzen badut erakutsiko diot. Bes-

tela ez.

dddddddddd

Koldo master planoa —sekuentzia hasi

eta buka kontatzen duen plano oroko-

rra, gero plano zehatzagoekin osatuko

duena— nola egin asmo duen azaltzen

ari da. Pertsonaien mugimenduak eta

hiru kameren kokapena. Ez du zalan-
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tza izpirik. Paperean marraztuak izan-

go ditu. Original bat oparituko zidala

esan zidan behin. Ez daukat ahazteko!

dddddddddd

Follower. Alvaro Mortek hamar milioi

jarraitzaile omen ditu sare sozialetan.

Hainbeste jende berari so egoteak,

egoa puzteaz aparte, ez al dio zailago

egingo eguneroko erabakiak hartzea?

Nik goizean zer galtzerdi jantzi ere ez

nuke asmatuko. 

dddddddddd

Luka maiz aritzen da telefonoz hizke-

tan. Kroaziarrez gehienetan. Ingelesez

noizean behin. New Yorken egonaldi

luzea egindakoa da eta erraz egiten du.

Gazteleraz baino hobeto. Esango nuke

bolumena puntu bat altxatzen duela

ingelesez ari denean. Segur aski, mo-

derno, cooleta kosmopolita dela adie-

razteko. Bere herrikide bat izan zen,

Mladen Stilinovic artista plastiko kro-

aziarra, oihal batean AN ARTIST WHO

CANNOT SPEAK ENGLISH IS NOT

ARTIST marraztu zuena.

dddddddddd

Telesaileko lantaldean izan dira kutsa-

tuak, eta grabaketa antolatzea gero eta

zailagoa da. Zenbaiten bisaian nekea

eta etsipen puntu bat antzematen dut.

Grabaketan musukoa jantzita dara-

magu azken segundora arte, eta ha-

maiketakoa kamerinora ekartzen di-

gute bakarka jan dezagun. Jakiekin

batera mezutxo bat igortzen hasi dira,

bihotz altxagarri. Ahuakate entsalada

zekarren kartoizko ontzian, esaldi bat

errotuladorez idatzia: «Ramon, han-

ditasuna ez da tamaina kontua, jarrera

kontua baizik. Errodaje on!».

dddddddddd

Ikus-entzunezko mundu zail hone-

tan, batzuetan, oso gutxitan bada ere,

bigarren parteak —eta baita hirugarre-

nak ere, The Godfatherkasurako— le-

hendik bikaina zena ondu egiten du.

Jende askok galdegin dit egiten ari ga-

ren 5. denboraldi hau LCDPren azke-

na izango ote den. Vancouver ekoizte-

txeak hala esan du behin eta berriz,

baina lehen ere amaitutzat eman zu-

tenak beste hiru denboraldiz jarraitu

du. Arrakastak zailago egiten du lan

bati amaiera txukuna ematea. Ea as-

matzen duten.

dddddddddd

Antzerkigintzan hasi ginenean ez ge-

nuen futbolaz hitz egiten. Kontu «sa-
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konagoak» genituen hizpide: artea-

ren eginkizuna, artistaren konpro-

miso politikoa, adierazpen askata-

suna, sexu librea… Futbolzale ere

baginenok ez genuen baloia aipa-

tzen. Denbora pasatu ahala kontu-

ratu ginen uste baino gehiago ginela

futbolean galanki gozatutakoak.

Konpromisoa antzezlanean fut-

bolari izandako hiru lagun elkartu

gara. Zuhaitz «futbolaz ahazteko»

hasi omen zen antzerkian. Ea hu-

rrengoan suerte handiagoa duen.

Joseba eta biokin jai du.

dddddddddd

85a da azkenekoa, sartuta dago.

dddddddddd

Kamera gure gainean paratu dute.

Plano zerutikoa. Foku kolpea leun-

tze aldera, Mariana makillatzaileak

kremaz igurtzi dizkit burua eta su-

dur punta. Distira ekiditeko, argitu

dit. «Alferrik ari zara», esan diot,

«izarrok ilunpetan ere egiten dugu

distira».

dddddddddd

Gaur, Irakasleari exijentzia handi-

ko sekuentzia egokitu zaio: antsie-

tate eraso batek hartuta, komune-

an sartu eta hormaren kontra kolpe-

ka eta ostikoka hasi da, dena txikitu

beharrean. Atearen bestaldean Ben-

jamín, lasaitzeko eta lasaitzeko egi-

nez. Bakean uzteko, hark. Ispilua ere

xehatu du eskumuturreko batez.

Kamerarentzat ere ez zen lan erraza,

komun barruan ez baitzegoen leku-

rik. Arte sailekoek behin eta berriz

aldatu behar izan dute ispilua. Erre-

serban nahikoa ispilu ote duten gal-

detu diet. Baietz. Eta esplikatu didate

ez dela beira. Txatal bat erakutsi dit.

Beira ematen du, ba! Egiteko proba,

esan dit. Kolpe arin bat eman diot,

eta beira balitz bezala apurtu da.

Baina ertzek ez dute zauritzen. Kara-

meluz egindako materiala omen da.

Marka da, gero! Marrubi gustua ere

izango du igual.

dddddddddd

Luka kroaziarra da eta harro dago.

«Zagrebekoa», argitzen du, inork

xehetasun hori eskatzen ez badio ere.

Bai, Luka Zagrebekoa da, eta hori gu-

txi balitz bezala, Rakitic-en laguna.

Behin Bartzelona futbol taldearen en-

trenamendua ikustera gonbidatu zi-

tuen Luka eta bere hiru seme-alabak.

Jokalari handia Rakitic! Kroaziarra.

Lukaren laguna.

dddddddddd
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Nire gustuko filmetan ez arma, ez tiro,

ez pun!

dddddddddd

Oheratzera nindoala, irakurri gabeko

mezu bat mobilean: «Gabon, Ramon.

Alex zuzendariak esan digu biharko

borrokan uretara botako zaituztela;

saiatuko dela ahalik eta azkarrena

grabatzen. Neoprenoa prest edukiko

dugu baina tira, jakin dezazun». Bi

mantarekin egingo dut lo, goxo-goxo.

Bihar, biharkoa.

dddddddddd

Fikzioa esnatzen ari da gure telebis-

tan. Baina ez omen dute gehiago sus-

tatu behar Altsasu-ren moduko tele-

sailik. «Konfrontazioa» eta «polari-

zazio politikoa» eragiten omen dute.

Bai, utz diezaiegun besteei gure Histo-

ria kontatzen. Guk ez baitakigu egiten

Madrilekoak molestatu gabe.

dddddddddd

Nire gustuko filmak, biak ala biak: Mi-

nari, Lee Isaac Chung korearrarena, eta

El agente topo, Maite Alberdi txileta-

rrarena. Ahotsa altxatu gabe, azpima-

rrarik gabe kontatutako istorio hunki-

garriak. Ea zortea duten Oscarretan.

dddddddddd

Beste ofizio batzuen gisan, gurean ere

gaueko lanak ez dira oso atseginak.

Bart «gaupasa» egin dugu alkohol

tantarik probatu gabe, Colmenarko

hilerrira daraman errepidean. Seku-

lako isiltasuna, gau osoan hegazkin

pare batek soilik urratu dutena. Logu-

ra, nekea eta hotza etsai, eta kafea la-

gun. Kafe hutsa, beroa, goxoa. Egun-

sentiarekin batera etxera itzuli eta

ohera. Nekea bai itzela, baina ezin be-

girik bildu. Hurrengoan, deskafeina-

tua. Edo kamamila. Edo ezer ez. Hasi-

berria ematen dut!

dddddddddd

Madrilerako autobusean, nork bere

bideo pantaila aurreko eserlekuari

itsatsia. Nire aldameneko neskak

Errementari aukeratu du. Dios! Za-

baldu dut nire liburua… Irakurtzen ari

naizen plantak egiten ditut, baina be-

giak bere pantailan, ni noiz agertuko

zain… Hor naiz, Dios!... Ez du zirkinik

egin… Antza, musukoari esker ez nau

ezagutu autobusean sartu garenean…

Badaezpada berriketa gutxi… Bidaia

luzea da, ordea… Orrialdea pasatu be-

harko dut noizean behin…

dddddddddd

Aktoreok maiz egin behar izaten

dugu trenetik salto, zaldi gainetik lu-

rrera jausi, espioi errusiarrekin borro-
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kan ibili… Horregatik, derrigorrezkoa

dugu sasoi betean egotea. Gaur, goi-

zean goiz, korrika egitera irten naiz.

Hondartzara jaitsi (zein ondo egoten

den Donostian!) eta itsasertzetik joan

naiz Teniseko hormaraino. Buelta le-

horretik, trostan. Arbola baten alda-

menetik pasatu naiz, gertuegi, eta

adar bihurri batek burua igurtzi eta

dexenteko arrastoa marraztu dit. Es-

kerrak aste honetan ez daukadan Ma-

drilera grabatzera joan beharrik. Nork

erabaki zuen Donostian ondo eman-

go zuela arbola zatar, oker, ziztrin ho-

rrek? Tamarindoa baino arbola ab-

surdoagorik!

dddddddddd

Ez da aurreneko aldia. Oraingoan Jai-

mek bota dit: «Y ‘Patria’, ¿qué te pa-

rece?». Nire keinuak ez zuen nonbait

azalpenik behar, eta erantzuna au-

rrezteko «detailea» izan du: «No te

parece».

dddddddddd

Nire gustuko filmetan, esaldi bakarre-

ko aktorea aktore aparta izaten da.

dddddddddd

Ez naiz oso mitomanoa. Ezagutu ditut

zine zuzendari ospetsu batzuk. Fama

handiko aktoreak ere bai. Gertuko

sentitu izan ditut. Ez, ez naiz oso mi-

tomanoa. Egun batean telebista saio

batera gonbidatu ninduten. Makillaje

gelan aldameneko aulkian eseri zen

lagunak kaixo esan eta bostekoa

eman zidan. Jose Anjel Iribar zen.

Athleticeko atezain ohia, munduko

atezainik onenetakoa, zarauztarra,

Kortabarriarekin batera Atotxan iku-

rrina atera zuena, Iribar, mitikoa…

dddddddddd

Batzuek diote aktore batentzat onena

dela «zerbaiten» aurpegia edukitzea:

psikopatarena, klausurako mojarena,

kanpotarrarena, edo ergelarena, zien-

tzialari zoroarena, boxeolariarena…

Hartara, beti antzeko pertsonaiak

egingo dituen arren, ez zaio lanik fal-

tako. Aktore gehienok, ordea, rol des-

berdinak egiteko aukera estimatzen

dugu. Eta egingo nuke ikusle gehie-

nek ere ez dutela maite hasiera-hasie-

ratik hiltzailea nor den antzematea.

dddddddddd

Ainhoa Aierbek gidoi bat du idatzia,

film edo telesail eder bat egiteko mo-

dukoa. Gertakizun lazgarri bat du

abiapuntu edo aitzakia: Gerra Zibile-

an, Nafarroako herri txiki batean,

Juana Josefa Goñi eta bere sei seme-
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alabak leizezulo batera jaurtiak izan

zirenekoa. Halako gidoi batek ez du

tiraderan egoterik merezi.

dddddddddd

Toledo aldera eraman gaituzte se-

kuentzia bat grabatzera. Beti bezala,

zain egon behar izan dugu. Txertoei

buruz aritu gara hizketan. Seguruena

Pfizer dela iritzi dio batek. AstraZene-

ca ez diotela berari ziztatuko bota du

besteak. Azkenean errusiarra sartuko

digutela abisatu digu lo zegoela ema-

ten zuenak, bai, Putinena, ipurtzulo-

tik, Sputnik. Barre egin dugu. Sput-

nik. Gu primer!antzezlanaren argu-

mentua kontatu diet. Ameriketan

dokumentu batzuk desklasifikatu di-

tuztela eta sekretua jakinarazi. Ez

amerikarrak, ez errusiarrak: gu, Iña-

xio eta biok izan ginela Ilargira iristen

lehenak. Polita iruditu zaie.

dddddddddd

«Zein duk aurrekoan atera zen neska

betaurrekoduna, semearekin caste-

llers-en erakustaldia ikustera joan

zena, ze ona, irrintzika nola laguntzen

zioan casteller txikiari gazteluaren

tontorrera igotzen, ze algarak etxean,

ez motel Barre librean, ezagutzen al

duk neska hori, bai, ostegunean, hi

Madrilen egongo hintzen, ba oso ona,

ez zakiat nongoa, betaurrekoduna…».

Ikusi beharko dut, ba!

dddddddddd

Izena euskaldunarena eta abizena gu-

rinarena duen aktore ospetsuak esana

da Hizkuntza duela Aberri. Gaztelera.

Eta «muy vasco» sentitzen dela.

dddddddddd

Romanek ozen jartzen du musika, al-

dameneko kamerinotik ondo entzu-

teko moduan. Gustu ona du. Zer den

galdetu diot. «Bank and the tangas»,

esan dit, edo «Talk and the bangas»,

ez, «Walk and tha mangas»… Ez dut

aurkitu Youtuben.

dddddddddd

Noiz arte jarraitu behar dugu Euskal

Zinema ez denari Euskal Zinema dei-

tzen?

dddddddddd

Noiz edo noiz inbidia sentitu izan dut

aktore batzuen lana ikustean. Inbidia

sanoa. Pertsonaia polita denean, nire

ezaugarri fisikoei egokitzen zaienean,

inbidia pixka bat sentitzen dut. Sa-

noa. Behin castinga egin nuen, Fran-

tzian filma bat egiteko. Bartzelonatik
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Parisera joandako sukaldari baten

rola zen. Polita. Comme un chef zuen

izena komediak, eta Jean Reno prota-

gonista. Probatik oso gustura irten

nintzen arren, ez ninduten aukeratu.

Estreinatu zenean, joan nintzen ikus-

tera, eta Santiago Segurak jokatzen

zuen pertsonaia hura. Nik askoz ho-

beto egingo nuela pentsatuz irten

nintzen aretotik. Bai, inbidia senti-

tzen nuen. Eta ez zen sanoa.

dddddddddd

Nire gustuko filmek ez dute aurre-

kontu erraldoirik, aparteko behar

teknikorik, ekoizpen zailtasun gain-

diezinik. Alegia, guk ere egiteko mo-

duko filmak direla.

dddddddddd

Arinegi heldu naiz Chamartingo gelto-

kira. Ordubete falta da nire trena abia-

tzeko. Aurrean ia sei orduko eserialdia

dudanez, pixka bat ibiltzea otu zait.

Walking. Zakua orain eskuin orain ez-

ker hartuta, geltokiko hallean alderik

alde ibiltzen hasi naiz. Nire kirol asmo-

ak disimulatzeko, geldialdi txikiak egi-

ten nituen prentsa eta aldizkarien den-

da aurrean, edo tren ordutegiaren pa-

neltzarrari so. Ibilbidearen erdialdean,

sarrera nagusia zaintzen, segurata bat.

Hasieran ez dio atentziorik eman nire

joan-etorriak. Baina bosgarren edo sei-

garren pasaeran, bere eginkizuna zue-

lakoan segur aski, zaindari postua

abandonatu eta nire kaleraetorri da.

«Zerbaiten bila zabiltza, caballero?».

Ezezka mugitu dut burua, aldizkari bat

erosi dut zer zen begiratu ere egin gabe,

eta panelaren aurrean esertzera joan

naiz. Aldizkariaren azalean, Iker Casi-

llas eta Sara Carbonero. Banandu egin

behar direla zioen zurrumurrua faltsua

dela. Eskerrak!

dddddddddd

Figurante gehienek ez dute aktore iza-

teko desiorik. Okasioko lana dute.

Raulek bai, ordea. Aktore izan nahi

luke. Besteak adarra jotzen ere ikusi

izan ditut, Raulen pretentsiohori dela

eta. Gaur esaldi bat bota behar zuen.

Esaldi bakarra. Laburra. Urduri egon

da. Auskalo zer burutazio izan dituen

bere baitan: Vancouverren hurrengo

proiektuan pertsonaia bat izango due-

la; akabo izenik gabeko meatzariak,

nor ez diren poliziak, tabernetako be-

zero mutuak… Esaldi bat. Aktoreok

badakigu esaldi bakarra esatea baino

gauza zailagorik ez dagoela. Eta bere-

tzat inportanteegia zen. Bota du. Ondo

egin duela esan diote. Raulek badaki

ezetz.

dddddddddd
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Jefferson Ekuadorkoa da. Garbiketa

eta desinfekzioa dira bere eginbeha-

rrak. Ikusi orduko agurtzen nau.

Bere lankidea aurkeztu dit, Jimmy

kolonbiarra. Bogotan film bat erro-

datzen ibili nintzela esan diot, aspal-

di, La gente de la Universal, Kolon-

bian denek ezagutzen dutela. «Oso

ona, bai horixe!», esan du, «detekti-

beak, bai, Alvaro Rodriguez eta

Robinson Díaz, oso onak, eta zu zein

zinen?». Ni azalpenak ematen hasi

baino lehen mobila atera eta Interne-

ten bila hasi da. Grabaketa eten

dugunean, Jimmy nire zain zegoen,

mobila altxatu eta «hemen zaude!»

eginez.

dddddddddd

Kantuan, dutxan ez beste leku eta une

asko egiten dut nik. Gaur goiz-goize-

tik kantu bat darabilkit bueltaka bu-

ruan: «Atzo naiz, gaur nintzen…»,

saiatu naiz aldatzen, aldamenekoak

ez gogaitzearren edo errepertorio za-

bala dudala erakusteko asmoz, baina

ezin, «Atzo naiz…». Ahopeka eta tar-

teka entzungarri ere bai, kanta horrek

behar du nonbait gaurko egunaren

soinu banda «… gaur nintzen, etzi…».

Luka izan da galdetzen ausartu den

lehena, «Zer ari zara kantatzen?».

Xabi Sansebastian izena duela esan

diot, oso gustuko dudan musikaria,

pop-rockaren eta folkaren artean mu-

gitzen dela, dotorea, «Atzo naiz, gaur

nintzen…». Ez dit galdetu letrak zer

esaten duen. Hobe. Ez dakit asmatuko

nukeen.

dddddddddd

Nire gustuko filmetan burusoilek ere

egiten dute txortan.

dddddddddd

Lau aktoreak bildu gaitu Alexek. Se-

kuentzia nola grabatu asmo duen

azaldu digu. Alvarok iradokizun ba-

tzuk egin dizkio. Najwak ez du egoki

ikusten bere pertsonaiaren otzantasu-

na. Gehiago esan eta egin nahi luke.

Setera joan eta bertan ikusiko dugula

esan du zuzendariak, erlojuari begira-

tu eta jaikitzearekin batera. Nik ba-

nuen proposamen txiki bat, baina hu-

rrengo baterako gorde behar izan dut.

Hemen «motorra» di-da saldu ezean,

jai duzu.

dddddddddd

Espainian beti rol berbera egiten dut.

Espainolarena. Susmoa dut enkasila-

tutaote nagoen.

dddddddddd
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Bergaran, Gu primer!-en emanaldira-

ko janzten ari ginela, aspaldiko an-

tzezlan bat ekarri dugu akordura. Ga-

briel Zelaiaren El relevo. Zenbait per-

tsonaia bitxiren artean, Aingerua zen

Inaxio, eta Deabrua ni. Halako bate-

an, edo bitan, oholtza zeharkatzen

nuen patinetan alderik alde. Benetan

ikusgarria! Baina Donostian gertatu

zen, Antzoki Zaharrean. Gurpil gaine-

ko erakustaldi horietako batean,

abiadura ondo kalkulatu ez, eta ohol-

tza gainetik amildu nintzen, garai

oparoagoetan orkestra egoten zen

erretenera. Obrak aurrera jarraitu

zuen, eta nik, xuxurlaka, erreskatatu

nindezatela eskatzen nien istant ho-

rretan jokatzen ari ez ziren aktoreei.

Kosta zitzaien Pilar Rodriguez eta Pa-

txi Santamaria taldekideei ni zulotik

onik ateratzea. Erreskatea obraren

parte zela sinetsita joan ziren ikusle

gehienak.

dddddddddd

Gidoiak agindu bezala, Benjaminek,

amorruz, burukadak eman behar zi-

tuen porlanezko hormaren kontra.

Aldi berean, kamerak hurbiltze xua-

bea egingo zuen nire burua deskubri-

tu aurretik, azken kolpearekin batera

gelditzeko. Ustez zailtasun handirik

gabeko eginkizunak biak ala biak.

Koordinatzea falta. Ez dugu aurrene-

koan asmatu. Bigarrenean ere nork

bere partiturari jarraitu dio. Hiruga-

rrenean pittin bat hobeto joan da. Sei-

garrenean-edo, makillatzailea ohartu

da nire kopeta gorritua zegoela eta mi-

nutu bat eskatu du «arazotxoa» kon-

pontzeko. Egin du bere lana, eta beste

bizpahiru saiakera behar izan ditugu

zuzendariaren gustuko planoa boro-

biltzeko. «Egina!», esan du, eta

«Ondo al zaude?», galdetu dit. «Tira,

izartxo batzuk ikusten ditut, baina

ondo nago». Barre egin du eta hu-

rrengo planoa prestatzera joan da.

Ikusi ditut izar batzuk, bai, ez diot ge-

zurrik esan.

dddddddddd

Meatzari kuadrillakoak figuranteak

dira. Badira hitzontzi edo isilagoak,

grazioso edo serioagoak, baina beti

dute solaserako aitzakia. Gaurkoan

putre funtsei buruz hizketan jardun

dugu. Eta etxegabetzeaz, eta okupa

jendeaz. Denak ez gentozen bat dene-

an, baina gauza batean bai: batzuen

egoera larria beste batzuen negozio

bihurtzen dela. Ba omen dira etxega-

betzeak antolatzen dituzten enpresak,

jendea etxetik modu «jasangarrian»

botatzen espezializatuak. Alarma sal-

menta ikaragarri igo dela esan du An-

gelek. Baita zaintzako txakurrena ere,

Toñok. Cane corso arrazakoak omen
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dira, italiarrak, handiak, ez dute arris-

kutsuak ematen baina… Zaunka ari da

zuzendari laguntzailea, joateko derre-

pente grabatzera…!

dddddddddd

Hala iragarri duten arren, inor ez da

ausartzen LCDP hemen amaituko

dela apustu egiten. Protagonistetako

bat edo gehiago akabatuko balituzte

ere, istorioak, «markak», jarrai leza-

ke. Gidoigileen talentua gai da beste

denboraldi batez ikusle gosetiari

jaten emateko, horretarako hildako-

ak berpiztu beharko balituzte ere. Ni

bertatik bertara ikusita nago halako

«mirari» bat. Hermanos de leche

telesailean parte hartzeko deitu nin-

duten. José Coronado eta Juan Echa-

nove ziren protagonistak. Echanovek

telesaila utzi egin nahi zuen, zine-

man aritzeko aukera eskaini baitzio-

ten. Gidoigileek, zer egingo, eta per-

tsonaia mantendu egin zuten,

aktorea aldatuz. Aldaketa sinesgarri

egite aldera, zera asmatu zuten:

Echanovek jokatzen zuen pertso-

naiak auto istripu latza izan zuen,

eta, kirurgia ebakuntza luze baten

ondoren, aurpegia estaltzen zion

bendajea kentzean El Gran Wyoming

azaldu zen. Inor ez zen kexatu nik

dakidala.

dddddddddd

Gaur uretan ibili gara plisti-plasta berriz

ere. Jorgek mikrofonoa ipini dit alkan-

doraren barrualdean. Puntako teknolo-

gia darabil, baina mikroaren buruari es-

kuz egin dio babes zorroa, artisauaren

mimoz. Gero behin eta berriz etorri da,

nire mugimenduekin mikroak ongi

eusten zion ziurtatzera. Uretara eroriko

den beldur dela iruditzen zait. «Elek-

tronikak ez du ura maite», esan dit.

dddddddddd

Nire gustuko filmak amaitzen direne-

an ez dut izaten aretotik irteteko presa-

rik, eta kreditu guztiak irakurtzen di-

tut, nahiz filma txinatarra izan.

dddddddddd

Gaur, Koldo Serra zuzendari aspaldiko

partez. Marrazki bat opari agindu zidala

gogorarazi diot, berak egiten dituen

story-boardpolit horietakoa. Ez dauka-

la ahaztuta esan dit gezurtero halakoak,

eta bihar ekarriko didala. «Komikiak

erosten dituzu?», galdetu dit. «Tarteka

erosten dudala albumen bat», esan

diot, eta Xabiroi izeneko aldizkari bat

jasotzen dudala etxean, Elgeta trikitila-

riaren bizitza kontatzen ari direla, per-

tsonaia ederra telesail baterako. «Zeuk

jokatzeko?», galdetu dit. Nik? Nola, or-

dea, nik ez dakit trikitia jotzen…

dddddddddd



32

Joan-etorriko paperak
Ramon Agirreren kaiera

Badakit gure ofizioaren parte saihe-

tsezina direla eta nahi baino gehiago

egiten ditut, baina ez naiz entrebista

zalea. Nahiago nuke isilik egon eta

jendeak oso pertsona interesgarria

naizela pentsatzea.

dddddddddd

«Kaixo, aspaldiko!», agurtu nau

beso zabalka. Nire aurpegian galde-

ra ikurra irakurri du, eta berea era-

kutsi dit musukoa doi-doi jaitsiz.

Horixe, Anna, nire script faboritoa!

Ez dago, ez, erraza jendea ezagu-

tzen. Eta are zailago elkar ulertzen.

Maskarapeko komunikazioak seku-

lako ahalegina eskatzen du: ahoa

lehoiaren gisan zabaldu behar da,

matrailezurra dislokatzeraino

behartu, mihia inoiz probatu gabe-

ko moduan dantzatu… Nekagarria

da, baina egunetik egunera nire

ahoskera hobetzen ari dela esango

nuke. Puskaz aktore hobea izango

naiz pandemia pasatutakoan.

dddddddddd

«Maite dut kamera, eta maite nau

kamerak. Baina maitasun hau hain

da exijentea, ezen leher eginda, hus-

tuta amaitzen baitut eguna, begira-

tze hutsez». Horrelako zerbait esan

dio aktore batek kazetariari. Zenbat

dudan ikasteko oraindik, izarren arte-

an egoteko.

dddddddddd

Goizeko zortzi eta erdietarako prest

geunden. Atzokoaren kontraplanoa

egin behar dugu. Eguraldi iragarpe-

nak hala aholkaturik, sekuentzia lai-

nopean egitea erabaki zuten. Gaur, or-

dea, eguzkiak ez du ezkutatzeko as-

morik, antza. Hodei arrastorik ez.

Hamabiak dira eta oraindik ez gara

hasi. Kanpolibreko lanak hori du,

eguzkiaren eta hodeien koreografia

kapritxosoak agintzen duela. Argazki

zuzendariak eskatuta, palio erraldoi

bat ipini dute hodeien ordezko. Baina

ez, ez da gauza bera...! Arratsaldeko

lauretan, abiatu ere egin ez den graba-

keta eten egin dute, mokadu bat jate-

ko. Ea bazkalostean… Ez dut inor ur-

duri antzematen. Ezagun da aurre-

kontua ez dela kezkarik handiena

LCDP-en.

dddddddddd

Bazen behin talentu handiko gidoigile

bat gazteleraz idazten zuena. Euska-

raz ez zekien aktore bikain batekin el-

kartu zen, eta umorezko telesail bat

sortzea erabaki zuten. Pertsonaiak

euskal kutsu handiko espainolez min-

tzatuko ziren, tarteka euskal hitzen
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bat sartuz, txoko, el baserri, kaben-

zotz, mis áitas, pintxo… Gidoiaren

ezinbesteko osagai izango ziren, txa-

pela, kupela, kaxuela, txitxarroa ta

berdela, eta Joxemielen batela. Tele-

sailak (edo filma zen?) arrakasta

handia izan zuen. Tira, beti egoten

da bere buruaz barre egiten ez da-

kien euskaldun buruestu, erretxin,

umorebakoren bat…

dddddddddd

Nik ez dakit kroazieraz, baina aho-

tsaren tonuagatik badakit zer esaten

ari zaion Luka telefonoz bestaldeko-

ari: «Potrotaraino nagok, goizeko

zazpietan ekarri naitek eta oraindik

ez diat plano bakar bat ere egin», eta

«Azkeneko figurantea banintz be-

zala tratatzen naitek hemen. Ni izar

bat nauk nire herrian, adittu!?», eta

«¡¡Uvreda ismijavanje podrujivan-

je!!» edo antzeko zeozer.

dddddddddd

Bada oraindik LCDP behin betiko

amaituko denik sinistu ezinda dago-

en jendea. «Lapurreta bati bi mila

minutu fikzio eskaintzea nahikoa

dela uste dut», esan du Alex Pinak,

telesailaren sortzaileak.

dddddddddd

Ingelesez besteko film onenaren Os-

car saria jaso du Thomas Vinterberg

daniarraren Druk ederrak (Espainian

Otra ronda). Zuzendariak esan du:

«Nire filmak, zenbat eta gertuago ni-

gandik eta nire ingurumaritik, orduan

eta unibertsalago gertatzen dira».

dddddddddd

Amaitu dira LCDP-en grabaketak.

Olatuaren aparrean dagoen aktoreak

gidoi mordoxka edukitzen du mesa-

notxean. Nik ere iratzargailua lurrean

ipini behar izan dut telebista eta zine-

ma gidoiei leku egiteko: XIX. mende-

an girotutako biopic bat, Kuban egin-

go den komedia bat, nazioarteko thri-

llerbat ingelesez errodatzekoa,

distopia bat plataforma handi baten-

tzat… Denak irakurri behar al ditut?

Hau lana…!

dddddddddd
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