Bilduma hau 2009ko maiatzean Azkoitiko Matadeixen izandako lehenengo zineaz
jardunean hitzaldietatik osatu dugu. Zinetogram zineklubeko partaideok gure esker onak
eman nahi genizkieke hizlariei eta urte guzti hauetan Zinetogramen eskutik zineaz gozatzeko
aukera baliatu duzuen guztiei.
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harkaitz cano: zinea, telebista eta beste zenbait belar funerario

Beti bezala ez dakit zertaz hitz egin... seguruenik telebistaz. Zineaz hitz egingo duzuenez
bestela ere...
Historia kontatzea da historia, ez? Pertsona hitzak jada badu bere etimologian markoa:
per-sona, suena a trav€s, a trav€s de qu€? Maskara atzean entzuten da, pertsona da azkenean
antzezleak jartzen duen maskararen atzetik entzuten den tonua. Maskara jartzen dugu
ezkutatzeko eta maskara jartzen dugu egia esateko. Oscar Wildek esaten zuen, eman maskara
bat eta egia esango dizuet. Azkenean hori da pertsona, maskara bat egia esaten duena
ezkutatuz.
Hortik hasita, zein da gaur egungo maskara? Garai batean Commedia dell’arteko
maskara jartzen zen, irribarre bat edo triste zegoen pertsona baten keinua. Eta orduan adierazi
beharrekoa maskararen atzetik, maskararen beste aldetik egiten zen. Gaur egun maskara hori
badago, zein da? AEBtako antzezleen eskola guztietan egiten den ariketa bat (esgrima, dantza
eta beste askorekin batera) zirujauaren maskara jarrita antzeztea da. Zergatik? Ba, gaur egun
modan dauden serie asko gauzatzen direlako ospitaleetan. Eta ospitaleetan medikuak eta
protagonistak hainbatetan ebakuntza-gelan agertzen dira, operatzen ari dira eta han dauden
bitartean aurpegiaren zati bat bakarrik ikusten zaie, begiak gehienetan. Orduan antzerki
eskoletan maskara horrekin ariketak egiten hasi dira. Beraz ikusten dugu greziarren garaitik gaur
egunera arte gauzak ez direla hainbeste aldatu, maskara horrek hor jarraitzen du eta maskara
horren beste aldetik adierazi eta sentiarazi behar dira gauzak.
Zinea, literatura eta beste zenbait belar funerario, horrelako zerbait jarri diot izenburutzat
gaurko hitzaldiari. Baina horien artean gehien motibatzen nauena gaur telebista da. Batez ere
oraintxe iruditzen zaidalako, Victor Ericek esaten zuen bezala, zinea hilda edo zinea egiteko
modu bat hilda dagoela. Eta gero badago beste egile bat, Jean Serroy, La pantalla global idatzi
duena Gilles Lipovetskyrekin batera, oso liburu interesgarria. Hauek esaten dutena kontrakoa da;
ez bakarrik zinea ez dela hil, baizik eta zenbat eta jende gutxiago joan zine aretoetara orduan eta
indartsuago dagoela zinea. Non? Zine aretoetan? Telebistan? Ez, bueno telebistan pixka bat
baina batez ere beste eremuetan. Hau da, jendea ez doa zinemara baina gure bizitza
zinematografikoa da. Arkitekto batek edo dekoradore batek edo turismo gida batek erabakitzen
duenean zubi bat argitzea Parisen, Donostian edo Azkoitian, iluminatzen denean ikuspegi
zinematografiko batekin iluminatzen da. Egiten direnean tele-errealitateko programa hauek, El
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conquistador del fin del mundo eta, erabiltzen diren teknikak zinemako teknikak dira; gidoia
egiten da, ez du fikzioak errealitatea ordezkatzen, errealitatea hartzen da eta gidoia egiten zaio,
gidoi bihurtzen da eta gidoi baten bitartez fikzio bilakatzen da. Bakarrik aktoreak izan beharrean
jende arrunta izatea? Gezurra. Normalean casting oso zorrotzak gainditu dituzten frikiak edo ez
hain frikiak dira. Baina beti casting bat; beraz prozesu zinematografiko bat gainditu duen jendea.
Erabiltzen diren teknikak zinekoak dira. Nahi denean momentu batean adierazi, haserrea,
larritasuna, erakarmena edo maitasuna, zinean bezalaxe lehen planoa erabiltzen da; erabiltzen
da zinean bezalaxe azpimarratzeko musika eta baita flashbacka ere, zer pentsatzen zuen
pertsona horrek nitaz lehen eta zer pentsatzen du orain.
Victor Ericek esaten zuen zinearen heriotzaren kontrakoa da hau; edo heriotza hori
ikusteko modu optimista. Pelikularik egon ez arren gure mundua ikusteko era zinematografikoa
da. 2006ko munduko kopako finalean Zidanek Materazziri burukada eman zionean, nola ikusi
genuen? Aurrena estadioan ikusi zuten. Baina nola? Ze bestea hori da, nola ikusten du estadiora
hurbildu den jendeak? Futbol zelaia oso handia da eta futbol partidua pantaila handi batetan
ikusten du, kontzertu batetara joaten garenean bezala; eta pantaila handi horretan ikusteko
muntaia zinematografikoa da. Orduan Zidanek ematen dionean burukada Materazziri, lehenik
estadioan eta gero mundu osoan, modu zinematografiko batean ikusten da. Ez da zinea, baina
bai hizkuntza zinematografikoa.
Star systema, zer da? Zineak asmatu zuen zerbait. Eta gero kopiatu egiten da bihotzeko
programetan... baina hor atzean dagoen kontzepzioa zinetik eta Hollywoodetik jasotako zerbait
da azken finean. Orduan zer zentzu du zinea eta telebista bereizteak? Nik askotan telebistan
antzematen dut literatura gehiago. Eredu original berriak, ausartak, eta kontzepzio poetiko berri
bat sortzen dutenak, gehiago ikusten ditut telebistan zinean baino. Ikusten ditut literaturatik
abiatuta. Literatura da beste arte funerario bat; horregatik aldarrikatzen dut, zinearekin egiten den
bezala, beste eremuetan disolbatzea. Literatura XIX. mendeko kontua da edo XX. mendekoa,
oso optimistak izanda. Beharbada literatura ere disolbatu egin beharko litzateke eta nolabait
infiltrazio bat bilatu beste arlo batzuetan, beste leku batzuetan, beste era batetara. Azken finean
istorioak kontatzea delako kontua. Eta istorioak kontatzeko, zenbat istorio daude? Batzuentzat
hogei, besteentzat sei eta beste batzuentzat bi, sexua eta heriotza; beste guztiak barianteak dira.
Zenbat pertsonaia mota daude? Sei: heroia, jagolea, mezularia, itzala, pertsonaia aldakorra eta
liluratzailea; beste guztiak aldagaiak dira. Orduan nola dena bariantea den, istorioa kontatzea
istorio horri formatu berriak jartzea da.
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Nola antzematen dut nik telebistan literatura? Eman dezagun denok ikusi dugun serie
bat, House. Serie literario bat da, zertan dago inspiratua House? Badago Jekyll izeneko serie bat,
ingelesa. Jekyll Doktorea eta Hyde Jaunaren historia kontatzen da baina nobela bukatzen den
momentuan hasita eta gaur egunera ekarrita. Pertsonaia garaikide baten historia kontatzen da,
bere bikoiztasunaz kontziente da eta tratu bat egiten du bere Hyde jaunarekin, bizi egin behar
baitu beste ni horrekin. Zer gertatzen da? Desmadratzen denean Jekyll eta bihurtzen denean
Hyde, berriro Jekyll bihurtzen denean emakume ezezagun batekin esnatzen da, leku ezezagun
batean eta ez daki nola iritsi den. Orduan esaten dio Hyde jaunari, horrela ezin dugu segi, arau
batzuk bete behar ditugu; eta orduan erabakitzen dute Hydek notatxo bat utziko diola beti
mesanotxean esanez norekin dagoen eta nola heldu den hara. Klausula diferenteak ditu
kontratuak; beste klausula bat sexu harremanak beti preserbatiboarekin edukiko dituela esaten
duena da. Horren atzean Rimbaudek esaten zuena dago: “je suis autre” (ni bestea naiz).
Literaturan eta zinean oso tipikoa den gaia da bestea eta orain telebistan dago. Hasieran
saiatzen da beste gauza bat egiten, sumatzen duenean trastornatzera doala halako aulki
elektriko moduko batean giltzapetzen du bere burua. Kateatu egiten da pasatzen zaion arte baina
norbait behar du hori kontrolatzeko. Neska bat kontratatzen du eta neska hau maitemindu egiten
da Hyderekin. Hor ikusten dugu telebistak hartzen dituela literaturako erreferente horiek eta bere
kasa aldatzen dituela. Housen ere Jekyll Doktore eta Hyde Jaun asko dago. Seguruenik
Stevensonen nobela hori da telebistan aldaki gehien eduki dituenetako bat. Badago beste
erreferente bat oraindik ere gertuagokoa Housen kasuan: Sherlock Holmes. Gainera istorio baten
bertsioa egitea pentsatzen hasten bagara, originala baino hobea den bertsio bat egin nahiko
dugu, ezta? bestela ze artista klase naiz ni? zer egiten dute House serieko gidoilariek? Sherlock
Holmesen istorioa hobetzen baino koska bat estutzen saiatzen dira, parekotasunean. Biak dira
junkie galantak: batak heroina hartzen du eta besteak antzekoa, deribatua, pikodina. Zer
gehiago? Biak dira musikazaleak, batak biolina jotzen du eta besteak pianoa. Biek daukate
misterio bat argitu beharrekoa eta biek asmatzen dute beti, beti arrazoia daukate. Biak dira
pertsonaia suminkor eta zakarrak, ez dute ezer jakin nahi bezeroarekin (Housek bezala, nik
gaixotasunak sendatzen ditut ez gaixoak). Sherlock Holmesi zer interesatzen zaio? Kasua.
Sherlock Holmesen joko zelaia zein da? Londres. Eta Housena? Giza gorputza. Biak dira
pertsonaia friboloak. Sherlock Holmesi eskelak irakurtzea gustatzen zitzaion eta denbora-pasak.
Houseri kulebroiak ikustea eta bideojokoetan aritzea gustatzen zaio. Nor da Housen lagunik
onena? Gidoilariek jada keinuak utzi dituzte blogetan keinu hauei buruz hitz egin dezagun. John
Watson da Sherlock Holmesen lagunik onena, James Wilson Housena. J.W. eta J.W. House,
Holmes… izena ere antzekoa da. Ez hori bakarrik, Sherlock Holmes Baker Streeteko 221.ean
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bizi da eta House berriz 221B batean. Zer esan nahi du horrek? Nabarmen utzi nahi dutela
Sherlock Holmes hartu dutela oinarritzat eta gainera omenaldia egin nahi diotela.
Zinearekin badauka zerikusirik telebistak? Teorian ez. Telebista, azken finean, telenobela
parlatu bat da. Telebistako ikuslea ikusle flotante bat dela esaten da, semi-despistatua. Beste
zerbait egiten du telebista ikusten duen bitartean. Azken batean irrati-nobela entzuten ari da eta
bitartean aspiradora pasatzen edo kafea prestatzen edo... Telebistako saio guztiak entzuteko
daude pentsatuta. Zinea ez. Zinean zinemak agintzen du; telebistan zuk agintzen duzu. Hor
Godardek esaten zuen gauza bat oso polita: zinean gure begirada gorantz doa, zinean pelikula
bat ikustea gorantz begiratzea da. Telebista ikustea, aldiz, beherantz begiratzea da. Orain, beti
literatura eta zinema konparatzen diren honetan, gehiago aztertuko nuke literatura eta
telebistaren arteko harremana. Askoz ere testualagoa delako; telebistan askoz ere berba jario
handiagoa dago. Zinean askoz ere inportanteagoa da zeruertz bat agertzea edo kalashnikov
baten zarata edo suaren kraskatakoa; eta ez hitza, hitza gutxienekoa da. Gidoigintzan jardun
duen edozeinek badaki hitza gutxienekoa dela; eta Euskal Herrian gutxienekoaren gutxienekoa.
Autofikzioa azter dezakegu, orain oso modan dago autofikzioa literaturan. Irakurriko
zenuten Kirmen Uriberen liburua, Bilbao-New York-Bilbao. Idazle batek idazten du istorio bat non
Kirmen Uribe den protagonista eta Kirmen Uribe den idazlea. Liburuan egiten dituen edo
gertatzen zaizkion gauzak Kirmen Uribek bizitzan egin dituenaren oso antzekoak dira. Baina ez
beti. Autofikzioa nik irakurlearekin egiten dudan tratua da, autobiografia ez baizik eta autofikzioa
idazteko. Autobiografian nik promesa egiten diot irakurleari egia kontatuko diodala, nire egia
jakina. Autofikzioan ez, autofikzioan nire egia mutantea kontatuko dizut. Hor sartzen dira desioak,
imajinazio lisergikoak... egia da? Bai, edo ez. Batek daki. Gezurra eta egia kontatzeko aukera
ematen dio irakurlearekin sinatzen duen tratuak berak. Eta telebistan baditugu horrelako
adibideak? Ba, bai. Esango nuke hasteko tele-errealitateko saio guzti horiek autofikziozko saioak
direla. Jendeak azkenean paper bat egiten bukatzen du; bere buruaren bertsio bat ematen, bere
buruaren mutante bat agertzen zaigu hor. Horretarako daude egoera estremoak eta gidoilariak.
Ze material hori azkenean muntatu egiten da, pelikula batean bezala. Badauzkagu beste
erreferente batzuk, urrunagoak. Ez dakit gogoratuko duzuen Seinfeld izeneko beste serie bat,
Stand-up Comedy egiten zuen umorista baten istorioa zen; aktorearen izena Jerry Seinfeld zen.
Kapitulu guztiak abiatzen ziren Seinfelden monologo batekin; New Yorkeko taberna batean,
jatetxe txinatarrei buruz edo gau bateko harremanei buruz edo erantzungailuan utzitako mezuei
buruz egiten zuen monologo bat. Eta gero seriea hasten zen, ezaguna egin zena ezeri buruzkoa
ez zen serie bat zelako. Horrela saldu zioten CBS kateari. Serie bat egingo dugu ezeri buruzkoa
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ez dena. Euren bizitza kontatzen zuten. Oso oso serie judua zen, oso newyorkinoa, oso merkea.
Bi dekoratu: bat tipoaren etxea, espazio pribatua; bestea kafetegia, espazio publikoa. Beste
batzuk ere baziren, baina finkoak bi horiek. Juntatzen dira Jerry Seinfeld eta Larry David (beste
gidoilaria) eta beraiei gertatzen zaizkien edo bururatzen zaizkien pasadizo oso oso arruntekin
egiten dute serie bat, komedia, situazio komedia tipikoak; eta izugarrizko arrakasta lortzen dute.
Friends azkenean horren kopia bat izan zen. Horrelako serieak lehenagotik ere izan ziren, I love
Lucy eta, 50. hamarkadan; baina hau haratago zihoan. Woody Allenen estiloko serie bat zen, non
hitza zen inportanteena eta aktoreak oso gertukoak. Orduan Jerry Seinfeld agertzen da Jerry
Seinfeldena egiten, Kirmen Uribe bezala Kirmen Uriberena egiten. Eta gero agertzen da Larry
David, gidoilaria zena, baina aktore bat agertzen da bere papera egiten; bera ez zen ausartu
aktore gisa agertzen. Are gehiago; Larry Davidek bazeukan bizilagun xelebre bat, Kramer izena
zuena, eta hau ere seriera ekarri zuten. Orduan arazo bat izan zuten ze izena aldatu nahi zioten
arazo legalengatik; bilatu zuten beste izen bat baina ez zuten lortu; hor ikusten da izenaren
indarra, ez zuten lortu Kramerren indar hori izango zuen izen bat topatzerik. Eta esan zuten
Kramerrek Kramer izan behar du, beste izen batekin ez du funtzionatuko. Amerikanoak horretan
oso onak dira, azkenean diru akordio bat lortu zuten Kramerrekin bere izena erabiltzeko. Beraz,
Kramer ere Kramer da. Gaur egun joaten bazarete New Yorkera badago bi pisuko autobus bat
Seinfeld tour egiten duena eta tour horretako gida lanak egiten dituena benetako Kramer da.
Bizitza konpondu zioten, fikziozko pertsonaia bihurtu zutelarik. Berak kontatzen du seriean
agertzen diren leku inportanteetako toura eta horri esker bizi da. Hor ikusten da fikzioaren
indarra. Zer gertatzen da laugarren denboraldian Seinfeld honetan? Ideiak bukatzen zaizkiela.
Errepertorioa bukatu egin da, hogeita hamar kapitulu egin dituzte hogei minutukoak, konpaktuak,
oso motzak; orain dvdan ikusi daitezke eta benetan dira barrez lehertzekoak. Baina bukatzen
zaie errepertorioa eta hasten dira pentsatzen: zeri buruzko seriea egingo dugu orain? Eta
erabakitzen dute orain arte egin duten berbera egitea, hau da, ezerri buruzkoa ez den serie bat,
berba saio huts bat izango dena eta noski, beraien bizitza kontatuko digute. Orduan esaten dute:
zer egin dugu guk azken bi urteetan? CBS kateari saldu diogu serie hau, ezta? Ba esplikatuko
dugu fikzioan nola saldu genion CBSri serie hau. Eta serie bat abiatzen da norbere bizitzako
historia kontatuz, era umoretsuan; eta laugarren denboralditik aurrera bihurtzen da serie hori
emititzen ari den telebista kateari nola saldu zioten esplikatzen duen serie umoristiko bat.
Oraindik ere gehiago kiribiltzen dute zirkulua, azkenean teknika bat da. Krisian zaudenean,
blokeatuta zaudenean, zer egin behar duzu? Zure blokeoari buruz hitz egin; psikoanalisia.
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Badira serie gehiago niretzako literaturarekin eta kontagintza onarekin zerikusia
daukatenak. Aipatuko nuke A golpe de bistur‚, erreferente literario oso klaruak dituen istorioa.
Seriea bi zirujauri buruzkoa da, zirujau plastikoak dira eta ez da kasualitatea beti medikuak
izatea. Zirujau plastikoak, sozioak, elkarrekin ikasitakoak, kapitulu guztiak hasten dira berdin: zein
da gustatzen ez zaizun zure gorputzeko atala? Bezero bat dago eta bezero horrek esango digu
sudurra, burua, hatz lodia; eta hortik abiatzen da kapitulua. Azkenean aitzakia bat da Faustok
deabruarekin egiten duen itunaz hitz egiteko, beti gazte; Dorian Grayren erretratua, baina oso
gauza sakonak ikusten ditugu. Esate baterako, pertsonaia arketipo berriak sortzen dituzte, oso
zaila dena. Telebistak eta zinemak ere bai, baina batik bat telebistak azkeneko urteetan oso
arrunta bihurtu du orain dela hamar-hamabost urte erabat ezohikoa zen pertsonaia bat:
gizonezko askoz ere gazteagoekin ateratzen den emakumea. Fijatzen bazarete telebistako
serieak lortu dute hainbat tabu desegitea, eta hemen agertzen dena horietako bat da: bi
pertsonaia hauek neska berarekin irteten ziren fakultatean. Azkenean neska hau bietan zintzoena
zenarekin ezkondu zen: langilea, aplikatua, fidela... Jekyll Dk. eta Hyde Jn. ditugu berriro ere,
Mcnamara eta Troy dira zirujau hauek, bat pertsonaia eredugarria da gizartean, bestea da Don
Juan bat, Vivalavida bat... eta da Jekyll Dk. eta Hyde Jn. bitan banatua. House ere Jekyll Dk. eta
Hyde Jn. da, baina interesgarriagoa izan daiteke bere baitan daudelako biak. Ez bakarrik biak,
Housen Watson ere badago, Watson medikua zen. Ez hori bakarrik, Sherlock Holmesek
erreplikante bat zuen (erreplika ematen zion norbait), Watson doktorea. Housek hiru Watson ditu;
hiru pertsona erreplika ematen diotenak kapitulu guztian zehar.
Bueltatu gaitezen A golpe de bistur‚ra, duela aste pare bateko kapituluaren argumentua
kontatuko dizuet. Niretzako literaturak bete beharko lukeen funtzio bera betetzen du. Muturreko
egoera bat planteatzen du: pertsona bat agertzen zaie Mcnamara eta Troy hauei, aurpegia erabat
desfiguratuta. Atentatu batean biktima izandakoa da pertsona hau, Ramalan. Ekintzaile batek
bere gorputzari atxikitako bonba zapartarazi zuen. Egiten diote eskanerra, eta ikusten dute,
desfiguratuta egoteaz gain, burukomin ikaragarria duela eta burukomin ikaragarri horren jatorria
hauxe dela: ekintzaile horren hagin bat dauka buruan. Hagin bat du bere buruan sartuta.
Hagineko mina du. Badago antologia bat Euskal Herriko gatazkari buruz, Haginetako mina,
hemen dugu beste hagin bat. Kapituluan zehar garatzen den harietako bat da pertsona nola
operatzen duten eta hagin horrek zein gogoeta eragiten dizkion. Atentatu bat egin, txikizioa
eragin eta ia zu hil zaituen horren hagin bat daukazu buruan. Haginkada bat, oso metafora
potentea da. Eskanerra egiten diotenean ikusten du haginaz gain beste pertsona horren kartilago
zatiak dituela gorputzean sartuta. Zirujau hauek munduko onenak dira, hori beti, eta zati guztiak
ateratzen dizkiote erreakzio alergikoak sortzen baitira bestela. Kapituluaren bukaeran hizketan ari
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dira berriro zirujauak eta Ramalan biktima izandakoa. Galdetzen dio medikuak, zer moduz egin
duzu lo gaur? Gau guztian egin dut lo. Mahaian dago kaxa bat, zer egin behar duzu honekin?
Hagina aztertu. Eta gehitzen du: Ramalara bidaliko diot familiari. Gero eransten du: jendeak
pentsatzen duenaren kontra, barkatzea ez, ahaztea da errazena. Berak ahaztea aukeratzen du.
Badago serie horretan beste gauza bat asko gustatzen zaidana: barkamenaren
kontzeptua aldatzea. Har dezagun western bat, har dezagun gainera westernaren akabukoa
kontsideratzen den western bat, har dezagun Sam Peckinpah zuzendariaren La balada del Cable
Hogue. Pelikula honetan tipo bat basamortuan egarriz hiltzen uzten dute bere bi kide azienda
lapurrek. Pelikula horrela hasten da: basamortuaren erdian abandonatuta uzten dute, ura kentzen
diote eta hanka. Eta basamortuaren erdian ura topatzen du, azkenetan dela putzu bat topatzen
du. Eta ez hori bakarrik; basamortuaren erdian, ura zegoen tokian, restop bat sortzen du hortik
pasatzen diren diligentziek deskantsatzeko, zaldiei ura emateko eta zerbait jateko leku bat eduki
dezaten. Pelikulan hainbat gauza gertatzen dira baina restop hori sortzearen arrazoia mendekua
da: tipoa oso listoa da. Zergatik joango naiz ni bi tipo hauen bila, ni hiltzen utzi nauten bi tipo
hauen bila, goiz edo berandu nire apopilo izango dira eta. Bere negozioa, bere bizitza osoa
mendeku horretara dago orientatuta hasiera batean. Tartean maitasun historia bat dago; eta
azkenean iristen da eguna. Hemen dira berriro hiltzen utzi zuten bi tipoak. Eta oso kuriosoa da bi
hauen paraderoa. Berebil bat agertzen da eta Cable Hoguek ikusten duenean esaten du: “Ba,
zaldirik gabe dabilen autokarro bat! Honek ez du inolako etorkizunik!” Bere negozioa ura da,
zaldiak dira! Garai baten bukaera da, autoak datoz, zaldiak adios, westernak adios; baina bera ez
da horretaz jabetzen. Uste dut bat akabatu egiten duela, baina akabatzen duenean ez duela
plazerrik sentitzen. Mendeku hartzen du, baina ez du plazerrik sentitzen. Eta bigarrena; ikusten
du autoa esku-frenoa jarri gabe utzi dutela, tramankulu berria da, oraindik ez dute dominatzen.
Autoa bigarren morroia harrapatzera doa. Orduan Cable Hoguek, akabatu beharrean, bultza
egiten dio eta bizitza salbatzen dio berea jokoan jarriz. Mendekatzera zihoan hori heriotza seguru
batetik libratu eta bera hiltzen da. Ez hori bakarrik; restopa ere beretzat uzten dio. Bukaera oso
polita da ze heltzen da gero apaiz bat sidekar batean eta gainera apaiz hori bere kongregazioko
bakarra da, La salvaciƒn del „ltimo d‚a edo ez dakit nola den. Orduan bera iristen da justu Cable
Hogue azkenetan denean eta western pelikulak azkenetan direnean, eta Cable Hoguek esaten
dio: “mesedez nire hileta entzun nahi dut hil aurretik. Hiletako irakurketa edo omenaldia edo dena
delakoa egidazue bizirik nagoela”. Orduan epitafioa eta guzti jartzen diote bizirik dagoenean. Eta
epitafioa da edozeinek nahiko lukeena: hemen datza Cable Hogue, basamortua zen bere eliza,
ura aurkitu zuen ez zegoen lekuan. Horrekin bukatzen da istorioa.
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Orain zirujauetara salto egingo dut. Hor ikusten dugu jada ez dela westerneko mendeku
tipiko hori, hor badago tipologia oso bat. Iristen da pertsona bat, Sin perdƒn pelikulan bezala; nik
jada utzi egin dut, ez dut hiltzen, justizia ere ez dut egiten, egin ezazu zure bizitza nigandik
aparte. Baina azkenean zirkunstantzi batzuengatik mendeku bat gauzatu nahian bukatzen dute.
Western tipikoetan mendekua gauzatzen zen, duelua zegoen bukaeran eta sheriffa eta izarra.
Sam Peckinpahren pelikuletan hori aldatu egiten da, ordura arte pentsaezina zen bukaerako
barkamen hori; bukaera ia batzuetan komikoa ematen zuena, tragikomikoa, halako nahasketa
bat. Zer gertatzen da gaur egungo serietan barkamenarekin? Ohorearen kontzeptua ere aldatu
egin da. Garai batean, edozein telesail edo pelikulako maitasun istorioetan, senarra edo emaztea
beste batekin joaten zenean gidoi baten garapen naturala mendekua bilatzea zen; edo ez
barkatzea. Hori aldatu egiten da eta ondo ikusten da bi zirujau hauen kasuan: Jekyll Dk. eta Hyde
Jn. bigarren denboraldian aldatu egiten dira. Jekyll Hyde bihurtzen da eta alderantziz. Baina ez
hori bakarrik, Jekyllekin ezkondu zen emakume hori orain Hydekin dabilela ikusten dugu. Eta
hainbat gorabeheren ondoren bi zirujau hauek haien adiskidetasunarekin aurrera jarraitzea
lortzen dute. Aldaketa dago patroietan. Badago poema bat hor Blas de Oterorena, esaten duena
“nada es pecado / acostarse con la mujer del prƒjimo tampoco / porque todos somos el prƒjimo”.
Orain zineaz arituko naiz pixka bat. Oso literarioa den beste serie bat Doctor en Alaska
da. Alaskako herri galdu batetara iristen den mediku batena da; izan zitekeen Sarah Palin jaio
zen herri hori, ez da herri hori baina horrelako bat. Iristen da mediku bat, New Yorkekoa, oso
kosmopolita, oso pijoa eta iristen da zigortuta Alaskara destinatu dutelako. Doctor en Alaska oso
serie literarioa da, derrepente joaten da Fleischman medikua herriko supermerkatu bakarrera eta
hango amonatxo zaharren berriak entzun eta Campbell’s tomate zuku lata batzuk saltzen
dizkioten bitartean, Eroskiko elkarrizketa tipikoa dute. Hau da, Godardi buruz hitz egiten dute, niri
Al final de la escapada gehiago gustatzen zait eta horrelakoak! Baina Alaskan zer Eroski
dauzkate! Azkenean da jardun eta jardun, hitz egin eta hitz egin. Badago pertsonaia bat irratian
programa bat duena, Chris por la ma…ana irratsaioa egiten duena. Eta ipuinak irakurtzen ditu,
Jack Londonen ipuinak. Badago kapitulu bat Jack Londonen ipuin baten bertsioa dena zuzenean.
Tipoak Jack Londonen ipuin bat irakurtzen du eta bitartean bi adiskide badoaz Alaskako
mendietan beraien lagun mina lurperatzera. Jack Londonen ipuin bat da, irrati programan osorik
kontatua, eta paraleloki kontatua pixka bat moldatuz.
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Arte modernoari buruzko hausnarketa pila bat daude, originaltasunari buruz hitz egiten
hasten dira. Nik giro hori ez dut inoiz sumatu nire inguruan, eferbeszentzia sortzaile hori. Tipo
bati bururatzen zaio kapitulu batetan adibidez katapulta batekin behi bat botatzea, performance
artistiko baten moduan. Baina egundoko disgustua hartzen du, horixe bera norbaitek berak baino
lehenago egin duela jabetzen baita. Orduan krisian sartzen da, jada egina dagoen ekintza bat nik
egiteak badu zentzurik? Horri buruz ari dira filosofatzen kapitulu guztian kapituluaren bukaeran
erre egiten duen arte Maggie O’Connellen borda; eta dena kiskaltzen da, salbu eta pianoa. Eta
orduan Chrisek pentsatzen du behia ez baizik eta pianoa dela katapulta bidez jaurti behar duena;
eta horrela suntsipenaren eta txikizioaren bitartez metafora bat egin eta zerbait sortu, birrintzea
ere badelako sortzeko modu bat baina alderantziz. Oso serie surrealista da, derrepente barrara
joaten dira kapitulu batean eta hartz bat dago barran ka…a bat hartzen eta surrealismoa seguru
aski izango da literatura eta zinea elkarrekin egokien moldatu ziren garaietako bat.
Hemen daukagu argazki bat. Zer urtetakoa izan daiteke argazki hau? Mokasinak,
lorategiko forjatua norbaitek aipatu nahi du? Borla hori... bueno, esan egingo dizuet, 1953koa da.
Vienako zorrien azoka beltzean erositako argazkia. Zapata kaxetan daude argazkiak, zientoka,
eta saldu egiten dituzte. Argazkiari buelta ematen badiozu kola arrastoak dituela ikusten da,
horrek esan nahi du albumetatik kendu dituztela. Noren albumetatik? Hildakoen albumetatik.
Fotografia ere arte funerarioa da. Gaur bidali dizkidate herenegun egindako afari batetako
argazkiak internetez, 80. Ze zentzu du horrek? Erdiak desenfokatuta daude, begi gorriekin, esan
nahi dut teknikoki matxuratuak. Hemen argazki honek badauka argi ironia dramatikoa esaten
zaiona. Zer da ironia dramatikoa? Azkenean misterioa eta suspensearen arteko desberdintasuna
zein da? Suspensea da normalean ikusleak eta aktoreak berdina dakigula. Ez berak eta ez nik ez
dakigu zer gertatuko den, orduan sortzen da horrelako preokupazio bat pertsonaia horrekiko.
Katastrofe seguru batetara doala ematen du baina ez daki, ez eta nik ere; suspensea da hori.
Misterio irekia edo misterio itxia, hor normalean diferentzia dago. Edo pertsonaiak badaki guk ez
dakigun zerbait edo alderantziz. Zer da ironia dramatikoa? Hasieratik dakigunean guk zer
pasatuko den. Pelikula asko horrela hasten dira, bukaeratik. Badakigu tipoa katastrofe seguru
batetara doala. Hala ere interesa mantentzen dugu istorioarengan, badakigu hil egin dela edo
parakaidasetik bota duela bere burua, baina zergatik iritsi da egoera estremo horretara? zerk
eraman du honetara? zein dira bere motibazio psikologikoak? zer presio jaso ditu? Hor jada ez
gara hainbeste fijatzen istorioan bazik eta beste gauza batzuetan. Zein da argazki honen ironia?
Ba hau atera zutela gogoratzeko neskatxa hau nolakoa zen sei urterekin edo hiru urte eta erdi
edo laurekin... eta orain neska hau hilda dagoela segur aski edo amona izango da kasurik
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onenean. Horrek esan nahi du etxera joan orduko gure argazki guztiak sutara botako ditugula
badaezpada ere; oso zaila dena 80 bidaltzen badizkizute afariko.
Gauza bera, Vienako merkatuko argazkia estanpa kotidianoa da. Hau diferentea da, hau
New Yorkeko bosgarren abenidan neguan, titulua daukan argazki bat; Alfred Stieglitz bost ordu
egon zen argazki hau ateratzeko zain. Zerbait berezia ikusi zuen eta atera egin zuen. Nik
sagardotegiko argazkiak bidaltzen dizkidatenean bidaltzen diet hau: bost ordu argazki bat, ikasi.
Gero daukagu zinean Carol Reed, Hirugarren gizona zuzendu zuena, garai bateko zine
zuzendaria. Fabrika bateko zuzendaria da, fabrika bateko makinista. Kamara errailen gainean
doa, tren bat da, lokomotora bat da, pisu astun bat. Orain zinea ez da horrela egiten, ez dira inoiz
hainbeste sekuentzia ikusi egunean; YouTuben segundoko miloi. Baina jada ez da garai
honetako zinea, horregatik esaten zuten batzuk zinea egiteko modu hau jada desagertu dela. Ez
hori bakarrik, trena beti izan da; pelikula batean tren batek beti agertu beharko luke, tren bat
agertzen denean han daude denak zain, nor etorriko da tren horretan... beti etortzen da norbait
interesantea. Komunitate itxi bateko mikrokosmos hori aldatuko duten pertsonaiak heltzen dira.
Zergatik trenak hain ondo funtzionatzen du zinean? ez dakit zergatik, seguruenik zaratarengatik...
eta bobinaren mugimendua eta tren zaharretako gurpiletakoa oso antzekoa delako. Eta batzuen
ustez zinea tren batean asmatu zuelako norbaitek kamerarik gabe, paisaia pasatzen ikusten zuen
bitartean. Azkenean zinea eta trena aldi berean sortzen dira ia-ia; eta publizitatea ere bai,
Lumiere-tarrek 1897 egiten zituzten Mo†t Chandon xanpainarentzako iragarkiak. Beraz ez da
hain berria orain I…arrituk egitea derrepente BMWrentzako anuntzioa. Trenak aldiz problema bat
du, trena gelditzen dela zinean kanpotik; barrutik gehienetan oso problematikoa delako, estua eta
grabatzeko zaila.
Beste ikono bat zinean inportantea dena eta literaturan adibidez ez, euria. Jarri dezagun
Blade Runnereko bukaera. Euria pertsonaia bat gehiago da. Ez da gauza bera sekuentzia bera
euriarekin edo euririk gabe. Pertsonaiak euripean hainbat minutu segitu dezake eta ondo eginda
dago, indarra du. Woody Allenen pelikuletan, Shakespeareren teatroetan, euriaren sujerentzia,
baita musika orkestra batek egiten duenean, zer da? Mehatxu bat dator, zerbait dator, anuntzio
bat da. Euria baita ere purifikadorea da, bataioaren termino kristaua. Izan daiteke baita ere
fertilizazioa, euria, lurrak behar du ura. Zerbait optimista ere izan daiteke. Euria da jendea etxera
bultzatzen duena, Gran Hermano sortzeko modu bat da euria, zinean horrela izan da. Bestela
inoiz ere elkarrekin espazio berean egongo ez litzatekeen jendea euriak jartzen du elkarrekin.
Dantza; idazle bati inbidia ematen dio zine batean jendeak egiten duenean dantza.
Nobela batean jendeak dantza egin dezake baina ez da gauza bera. Dantza, mugimendua,
badakizue maitasun historiako tipologia tipikoan, bost pauso daudela. Nola da? aurrenekoa da
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lorategiko enkontrua, begirada. Bigarrena da dantza, hurbilketa eta politena; dantza egiten
denean begiekin pertsona batekin eta eskuekin beste batekin. Pelikula askotan ikusten da,
dantzan ari dira baina begiekin ari dira dantzan lehengusinak eta hor dago rollo inzestuoso bat.
Hirugarrena da ezkontza. Laugarrena da maitasuna egin ondorengo momentua ohean, hau
Shakespearerengatik dator, ez da nirea. Eta bosgarrena da hil ondoren hilerrirako bisita,
maitasun galduarekin. Orduan bost pauso logiko hauetan bigarrena da dantza eta ikusten
baduzue West Side Story da Romeo eta Julieta azkenean. Egin diren bertsio guztietan ikusten
dira bost pauso. Zerbaitengatik izango da. Hau Abel Ferrararen pelikula bat da, gauza bera,
beste era bateko dantza. Hau West Side Story da eta dantza da baita ere, laban batekin baina
dantza da hala ere. Borroka ere dantza da, labankadaka ibiltzea ere dantza da. Karatea dantza
da, boxeoa dantza da, esgrima ere dantza da, ez dezagun ulertu bakarrik dantza baltseoan
ibiltzea edo pasodoblea. Hau dantza garaikidea da, Bilboko La fundiciƒnen zuriz jantzi eta jartzen
badituzu bi hauek dantzan ari dira. Orain boxeoko eskularruekin, boxeo dantza. Hau dantza da,
kontenporaneoa baina dantza.
Beste motibo interesgarri bat zineman ispilua, emakumea ispiluan. Batez ere garai
klasikoko pelikula gehienetan beti agertzen zen eszena bat emakumea ispiluaren aurrean.
Zergatik esango duzue, koketeria hutsagatik? ez, hemen agian bai, ez da adibiderik onena. Baina
emakumea ispilu aurrean dagoenean askotan, bere Hyde andere…oari begira (Dr. Jekyll y Mr.
Hyde) bere buruari aurre egiten ari da. Dra. Jekyll zer naiz eta non nago? transzendentzia
momentua da, erabaki lazgarri bat hartuko du emakume honek. Motibo hauetako asko pinturatik
datoz, Norman Rockwell ilustradorearen neskatila hau ispilu aurrean, pinturan ere oso
errekurrentea den motiboa da; emakumea, neskak ispilu aurrean.
Hemen daukagu nire faboritoetako bat, eskailerak, eskailerak zinean. Zer funtzio
betetzen du eskailera batek zinean? eskailera arma homizida da; ez dute labanek bakarrik
hiltzen, eskailerek ere bai, bultzakada apropos batekin. Baina ez hori bakarrik, eskailerak
baloratzen du espazio publiko eta pribatua. Behean itxurakeria, baltsa, ze guapa zauden, baina
goian miseria guztia, trapu zikinak, gelak, espazio pribatua. Eskailerak argitu gabeko zerbait da
baita ere West Side Storyn; hasieran neskak daude zutik eskaileretan, mutilak daude behean;
gainditu beharreko obstakulu bat dago, traba bat. Plano batean esplikatzen zaigu pelikula.
Enkontruetarako leku bat da baita ere eskailera. Orson Welles, eskailerarik gabe ez litzateke bera
izango eszena hau; ihesa, tentsioa, esku horiek karrilean.
Hooperen koadroa, kasu honetan emakumea leihoan; kuriosoa zinean emakumeak
pentsatzeko duen era leihora joatea dela. Fijatzen bazarete zinean, emakume asko edo
gehienak, zerbait pentsatu behar dutenean edo erabaki bat hartu behar dutenean joaten dira beti
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leiho ondora. Ikusten duzuenean leiho albora joaten emakume bat dardarka hasi zaitezkete.
Pelikuletan esan nahi dut; gizonezkoa beste jarrera batekin joaten da leihora. Gauza erlaxatua,
ez dirudi erabaki transzendenterik hartzera doazenik, edo bai... auskalo.
Tiziano, La Piedad; hau da beste motibo bat western batekoa izan zitekeena baina
pinturatik hartuta dagoena azken batean. Ikusten dugu hau Brownseko eszena bat izango balitz
berbera izango litzatekeela konposizioa. Brownseko pandilero bat zauritu dutela ikusten dugu,
lagunak sostengatzen du; pietatea, kristoa, hildako semea hartzen du. Eta hemen anbulantzia bat
eskatzen du. Eta ikusten dugu konposizioa ez dela batere aldatu; Tizianoren garaitik, aldatu du
janzkera, aldatu du azalaren kolorea eta hau Brownseko 129. kalea da. Pietatearekin zer
gertatzen da? samurtu egiten duela heriotza edo zauria. Gorputzak eskatzen digu, zineman
ikusten badugu norbait zauritua, arropatzea. Orduan hor dugu Rosselliniren adibidea Alemania
A…o Cero, ume baten suizidioarekin bukatzen dena eta emakume bat pasatzen da umearen
gorpuaren ondotik. Eta guri abisatu gabe gorputzak eskatzen digu, orain pietatearen keinua
etorriko da eta jasoko du. Baina ez, egiten duena da uko. Rossellinik pietatearen negatiboa
erabiltzen du, jakitun min emango digula horrek, pietateari uko egiten dio. Orduan geratzen da
emakume hori geldirik gorpuari begira; pietatea eta pietatearen negatiboa.
Pietatea boxeo konbate batean; kasu honetan eskumako pertsonaiak ez du
anbulantziarik eskatzen, segur aski apustua egin duelako boxeolariaren kontra eta diru pixka bat
irabazi duelako. Baina azkenean gauza bera da, kristo eginda eta anbulantzia eskatzen du.
Hemen daukagu pentsalaria, argazki hau interesgarria da. Nire bizitzan hipotesi bat in
situ baieztatu dudan aldi bakarra da, oso kontentu jarri nintzen. Hau Pariseko Rodin museoa,
eskuman dagoena da zinpeko guarda, museoko guarda. Eta nik ikusi nuenean postura horretan
zegoela, Oscar Wilde berriro; askoz ere gehiagotan kopiatzen dio bizitzak arteari arteak bizitzari
baino? hau da adibidea, hainbeste egun estatua bat zaintzen, azkenean pegatu egiten zaizu
jarrera. Bizitzak arteari kopiatzen dio eta ez alderantziz. Ez zidan denborarik eman argazkia
ateratzeko. Desenfundatu nuenerako alde egin zuen, baina nik pentsatu nuen seguru bere
errutinaren barruan badagoela errondatxoa egin ondoren berriro hona gora igotzea, esan eta
izan. Handik 37 minutura nik jada kamara prest nuen, etorri zen eta berriro paratu zen leiho
alboan eta eskua hartu eta kokotxean jarri zuen, pentsatzeko. Gizonezkoek pentsatzen dugu
eskuak kotxean ditugula. Horregatik Sherlock Holmesek pentsatzen du eskuak pipan jarrita,
kokotxa artifizial ortopediko bat delako pipa, gauza bera. Gainera argazki interesgarria da
zinpeko guarda honek bazuelako bere alde femeninoa; ez du bakarrik eskua jartzen kokotxean
pentsatzeko baizik eta leihora hurbiltzeko, emakumezkoak zinean bezala. Orduan hemen hartzen
duen erabakia doble luzidoa eta doble interesgarria izango da ziurrenez.
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Eta zein den? publizitatea. Hau jada arraroagoa egiten zaigu ikustea, emakumezko bat
eskua kokotxean jarrita: "mila hanka izan nahiko nituzke, zapata guztiak janzteko". Zapata marka
anuntzio bat da eta nola hain zapata politak egiten dituen marka horrek, emakumezko hau ezin
erabakirik zein jantziko dituen, mila zango izan nahi lituzkeela. Baina hau arraroa egiten zaigu
ez? Lehen aipatutako La pantalla global liburuan esaten dute ez dela egia gaur egungo zinemak
publizitatea kopiatzen duenik; defendatzen dute oraindik ere publizitatea dela zineari kopiatzen
diona eta horren adibide bezala jartzen dute anuntzioetan gero eta gutxiago agertzen direla
saltzen diren produktuak; egiten da iragarki bat, ez dakigu ze kristo saltzera datorren eta
bukaeran egiten dute bodegoi bat kotxe batekin, edo esne lata batekin eta orduan dakigu zer den
saltzen dutena. Baina bitartean pelikula bat egin digute. Horregatik diote oraindik ere zineari
ausartagoa izaten uzten zaiola publizitateari baino; horren adierazletzat ematen dute biluzi egiten
dela jendea, hau da publizitatean baino askoz ere biluzi gehiago eta naturalago ikus genitzakeela
zineman. Beste ikono mitiko bat muxua. Muxua da punto final. Ez dakit nork esaten zuen muxu
bat zineman tximistorratz bat bezala dela; pantaila inguruko energia guztia puntu horretan biltzen
duen tximistorratza dela muxua. Zineak eta Literaturak ematen du muxu eman nahi diotela elkarri
baina badirudi ez duela funtzionatzen; betiko bidean zinea eta literaturaren artekoa.
Hau nire mania pertsonal bat da; irakurleak Zinean. Fijatzen bazarete pelikula
espainoletan inoiz ez da inor agertzen irakurtzen era sinesgarri batean, sekula; zine frantses edo
italiarrean noizean behinka bai. Zergatik? Bertolucciren pelikuletan sinesten dugu irakurtzen ari
direla. Aldiz pelikula espainoletan, Almodovarren pelikuletan esaterako, jartzen dira liburuak
zuzendariaren laguna delako idazlea. Orduan nabaritzen da Corte Inglesean erosi berria dela
liburua, propaganda egiteko edo lagunari mesedea egiteko. Ez da batere telebisiboa irakurle bat,
salbuespenak salbuespen. Adibidez Andre Kertesz fotografoak badu liburu bat denak irakurtzen
agertzen direna. Argazkiekin oso liburu polita; Zarautzen Ramon Serrasek ere egin zuen duela
urte pare bat hondartzan irakurtzen ari ziren irakurleekin, a traiciƒn ateratako argazkiekin. Kasu
horretan bazuten zerbait ederra, zinematografikoa, potentea; baina egia da oro har irakurtzen
duen pertsona bat ez dela zinematografikoa eta idazten duena ere ez, salbu makinaz idazten
badu. Idazmakinaz idazten badu orduan bai; seguruenik zaharra da. Trena. Ikusten Las
diabƒlicas, hor badago eszena bat; senarra hilda dagoela suposatzen da baina arrastoak uzten
ditu bere fantasmak eta orduan emazteak hil du teorian. Gau batean esnatzen da eta pasilloan
barrena doala entzuten ditu pausoak eta halako batean entzuten du bere senarraren
idazmakinaren zarata. Momentu kruzial bat da, soinua. Atea irekitzen duenean ordea ez dago
inor; baina teklatuaren gainean bere senarraren narruzko eskularruak daude.
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Bukatze aldera, kuriositate bat. Badaude idazle oso onak Hollywooden funtzionatu ez
zutenak, adibidez Fonder; baina jarri zioten beti bere alboan norbait bere dialogo biribilegiak
kamusteko, esaldiak mozteko. Dena politegi ateratzen omen zitzaion eta orduan ondoan jarri
zioten benetako gidoilari bat, pixka bat zabartzeko.
Raymond Chandler zen, nobela poliziakoak idazten trebea izateaz gain, zinean oso ondo
funtzionatu zuen gidoilari bat. Nik uste zine beltzeko dialogatzeko erak literaturan bezala
funtzionatzen duela zinean. Hau da, ez da gauza bera dialogoak sortzea nobelista batek
pertsonaia batentzat edo sortzea gidoilari batek aktore batentzat. Gidoilariak idatzi behar dizkio
dialogoak aktoreari, nobelista batek idatzi behar ditu dialogoak pertsonaiarentzat. Erabat aldatzen
da. Liburu batean irakurtzen badugu "eta orduan Erramunek esan zuen Bo!", baina aktore batek
esango du "Bo!" edo "Bo!!" edo "Bo!!!". Manuel Rivasek kontatzen zuen bi aitona zituela; batek ez
zuela batere hitz egiten eta bestea oso berritsua zela eta biak ondo moldatzen zirela. Batek
esaten zuen bakarrik "Bo", "booo", "boo!". Hori zen bere dialogo guztia baina nahikoa zen
esplikatzeko mila matiz diferente, mila esanahi. Aktore hori da Manuel Rivasen aitona "Bo";
pertsonaia ez. Horregatik da diferentea idaztea pertsonaientzako eta aktoreentzako. Aldiz nobela
beltzean, nobela beltzak duen kondentsazio gradu edo hizkera kaustiko horrek, nobela beltz
klasikoaz ari naiz, badu antza gehiago zineko dialogoarekin. Eta horregatik beharbada Chandler
bezalako idazleak ondo moldatzen ziren zinean. Eta Chandlerrek bere idazmahaiaren alboan
esaten zuten zituela beti alfabeto txinatarreko ideogramak, haietako askok gordetzen duelako
jatorrizko marrazkiaren edo esanahiaren traza. Berak esaten zuen alfabeto hori alboan
edukitzeak laguntzen ziola pertsonaien jarrerak, hitzak eta aktitudeak zehazten;

zalantza

kasuetan, ez zekienean nola segi, alfabeto horri begiratzen zion eta hortik ateratzen zituen pistak.
Chandlerrek esaten zuen, eta ados nago, idazle batek idatzi behar duela James Joycek esaten
zuen bezala, bere trajerik onenarekin. Badakizue James Joycek jartzen zuen trajea, traje txuri
bat, bere teoria zelako argia bereganatu egiten zuela. Aldiz Chandlerrek esaten zuen gidoilari
batek jarri behar duela bere bigarren trajerik onena, ez igandetakoa, bigarrena. Zergatik? gehiago
zikinduko delako. Eta Chandlerrek esan zuen beste gauza polit bat; galdetu zioten "zergatik
egiten da hainbeste pelikula txar Hollywooden? zergatik zuek hain idazle eta gidoilari onak izanik
ez dituzue pelikula hobeak egiten?" eta Chandlerren erantzuna: "pintatuko al luke inork La
Gioconda Corte Ingl†seko sotanoan lentzeria saileko arduradunak itzalak nahasten dizkion
bitartean? ez, ez? ba horregatik guk ere ezin dugu pelikula onik idatzi."
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andres gostin: begi hiltzailea

Ez nintzen ziur zertaz jardun erabakitzerakoan; Zinetogramekoek izenburu bat jartzeko
esatean “begi hiltzailea” deitu nion eta horrek eman zidan gaia planteatu eta birplanteatzeko,
begia eta hiltzailearekin jokatzeko, aukera. Pelikula zati ugari ekarri ditut eta irudiak ikusiz gai
honen gainean zerbait ateratzea nahiko nuke, inprobisatuz.
Begi hiltzailea hiru kontzepturen gainean aipatu nahi nuen. Batetik begia, organo fisiko
bezala, denok erabiltzen duguna zinemara joaten garenetan adibidez; begia kameraren
objektiboa ere izan daiteke, kamera begi bezala. Bestetik begirada; zuzendariaren begirada, zure
begirada edo pertsona biren artean gertatzen den begirada hori izan daitekeena; batzuetan
begirasuna izango dena. Eta hirugarrenik begiluzea, voyeur edo eskopofilia kontzeptua, neurri
batean edo bestean guztiok begiluze batzuk garelako, hainbeste gustatzen zaiguna; zinemara
joandakoan ere pantailan dagoena ikustea nahi izaten dugun begiluzeak baino ez gara.
Hitchcockek zioen leiho batetan dauden hamarretik bederatzik nahi izaten dutela aurreko etxeblokeetan zer gertatzen ari den jakitea. Denok gara begiluzeak, errepidean istripu bat ikusten
badugu han egoten gara begira, begiratzea eutsi ezin diogun nolabaiteko instintua delako. Guzti
hauek batu egiten dira zineman eta horri buruz hitz egin nahiko nuke, biolentziaren gaira
hurbilduz; halako ibilbide historiko bat egin, oso didaktikoa.
Biolentzia irudikatzeko hiru aldi daudela esan ohi da: bigarren mundu gerra arte zinema
irudikatzeko modu oso lighta; bigarren mundu gerraren ondoren gauza errealagoak ikusten
hasten dira; 70.hamarkadik aurrera ultrabiolentzia ere deitu izan dena (biolentzia muturreraino
eramana). Ni ez nago ados sailkapen horrekin. Hala ere garai mutuko pelikulak ikustetik abiatu
eta pelikula horietan begiaren, begiradaren eta begiluzearen kontzeptuak nola saldu diren ikusten
joatea nahiko nuke. Ikuslearen eta pelikularen artean zer nolako inplikazioa sortzen den
interesatzen zait. Edozein artelanetan produktuaren eta interpretatzen duenaren arteko hartu
emana dago eta zineman are gehiago. Pantaila bitartekari hutsa da zineman, pantailak gure
desioaren objektua baino ez digu erakusten.
Ikasleei gidoigintza irakasten nienean pelikula guztiak irudi enblematiko batekin hasten
direla esaten nien; pelikulak hasteko irudi indartsu bat behar du; geometaforikoa izan daiteke,
pelikularen giroa eta tonua aditzera ematen duena. Hitzaldi honetarako aukeratu dudan figura
enblematikoa Bu…uel da, El perro andaluz. Bu…uelek bere lehenengo lan honetan sekulako
erasoa egiten dio begiradari. Oso zaila da zinema narratiboan plano kontra-planoen artean egiten
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den lotura interpretatzea: laino bat, ilargia eta begi bat ebakitzen agertzen dira. Baina pertsonaien
eta ikuslearen arteko lotura bat egin dezakegu: begi hori nola mozten duen ikusten dugunak gu
gara eta neurri batean begi hori mozten dugunak gu gara. Bere pertsonaiak kanpora begiratzen
duenean eta laino horrek ilargia nola bortxatzen duen ikustean Bu…uel gure ikuspuntutik ari da
jartzen. Gu gara hori ikusten ari garenak eta gure ikuspuntutik ikusita bakarrik ondorioztatu
dezakegu gu garela azken batean begia mozten ari garenak. Hor dago lehendabiziko
indarkeriazko harremana, begi baten begia da; Bu…uel horretan oso basatia izan zen. Irudi
horrekin eraiki zuen begiari egindako lehendabiziko erasoa.
Bada beste sekuentzia bat, El acorazado Potemkin, Odesako eskaileren sekuentzia. Irudi
hau ikusitako bakoitzean kosakoen eta herriaren artean dagoen krudeltasunaz jabetzen gara.
Hemen Kuleshoven eskolatik datorren Eisensteinen muntaia konstruktibista dago. Kuleshov
esperimentu batzuk egin zituen zinegile sobietar bat zen, muntaiak zer nolako garrantzia zuen
pelikula batean erakusteko. Aktore baten irudi finkoa jartzen zuen, beti berdina, eta irudi
desberdinekin aldatzen joaten zen. Aktore bat, bere irudia eta zopa plater bat; bere irudia eta
hilkutxa bat; bere irudia eta haurrak jolasean. Halako konbinazio batzuk egiten zituen eta zer
erakusten zuen? Ikusleak irudi horiek ikusterakoan aurpegiera desberdinak jartzen zituela.
Aktorearen aurpegi hori zopa platerarekin ikustean esan nahi zuen gose zela eta aurpegi berdina
hilkutxaren aurrean agertzean esan nahi zuen triste zela. Beraz zer erakutsi zuten sobietarrek
honekin? Muntaiak zer nolako garrantzia duen, gaur egun publizitatean eta beste edozein lekutan
ikusi dezakezuen modura. Kotxe iragarkietan beti emakume lirain bat agertzen da; kotxea eta
emakumea zer adierazteko? Horrelako kotxe bat baduzu agian horrelako neska bat izango
duzula; horiek oso ondo pentsatutako estrategiak dira. Hemen Eisensteinek zer egiten du? Bi
ideia nahastu, batetik herria (zapalduak) eta bestetik soldaduak (zapaltzaileak). Baina hau
ikustean gure arreta begiradan, gatazka horretaz aparte biolentzia eta berau irudikatzeko
moduan, guk ikusle gisa izan dezakegun jarreran, jartzea nahi nuke.
Lehenik emakumea testua begiratzen agertzen den eszena; txima du gainean, begirada
ere eragozterainoko txima. Sekuentzia, emakumeak zer ikusten duen ikusten ez dugula, hasten
da. Ondoren emakume baten aterkia; aterki horrek zer dagoen ikustea, Eisensteinek sekuentzia
gogor horretan emango diguna ikustea, eragozten digu. Gaur egungo zinema biolentoa al da?
Ziur gaur egun pelikula hau duen gogortasunagatik zentsuratuko luketela.
Herria beheraka doa eta soldaduak goitik datoz. Hemen muntaia konstruktibista nabari
da; herria kaos bat da, mugimendua alde batetik bestera nora joan ez dakiela eta soldaduak,
aurpegirik ikusten ez diegun soldaduak. Herritarrek aurpegiak dituzte, aurpegia duena norbait
bada. Eisensteinek pertsonak identifikatzen ditu; eszena horretan nolabaiteko protagonismoa
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izango duten hainbat pertsonaia erakusten joango zaigu. Herriak aurpegia du modu kaotikoan;
armadak ez du aurpegirik, botak eta fusilak dira modu erritmikoan, makinaria edo errobotak
dirudite. Kontraste bat egiten du bi terminoen artean eta garbi da noren aldeko hautua egin duen
Eisensteinek filmatzerakoan. Gainera garai hartan Odesan egon zitekeen mikrokosmosaren
argazki bat egiten duelakoan nago: aterkia zeramaten burgesak, elbarriak, jende xehea … ikusi
ditugu. Berriro botak, martxak ageri dira, erritmo oso konpasatua eta emakumea umea besoetan
duela. Hemen pietatearen elementu ikonografiko oso garbia erabiliko du, ikono kristaua, guk oso
barnean daramaguna; emakumea agertzerakoan itzalak agertzen dira.
Bi une oso indartsu daude sekuentzia honetan. Bata orain aipatutako pietatearena da;
bestea ume-kotxearena da. Denboraz oso dilatatutako sekuentzia bat baldin badago hau da;
jaitsiera horrek ezin du hainbeste iraun, Eisensteini ez zaio inporta hor zortzi minutu egotea.
Berak denbora errealista nahi zuen, zein da bere helburua?
Oso ikonografia interesgarridun beste emakume bat ageri zaigu; berriz ere
kristautasunera jotzen du: Bernini eta Santa Teresaren Estasia. Zergatik jotzen du Eisensteinek
egile batzuk (Roman Guberner) zinema pornografikoarekin lotzen dituzten ezaugarriak
erabiltzera? Batetik kilikagarria da; bestetik Berniniren estasi hori mistikarekin lotu nahi izango
balu bezala da, erabateko kutsu kristaua daukan irudia.
Eta orain ume-kotxearena, zineman hainbatetan omenaldia eskainia, kopiatua … Egiten
duen irakurketa garbi dago, bi haurrekin jokatzen da. Jarri arreta berriro emakume horretan; umekotxea behera doa, berriro ere kontakizun honetan garrantzia izango duten pertsonaia batzuk
identifikatzen ditu. Haurra hor doa; berriro emakumeak ikusten ditugu; haurra behera doa eta
soldadu hori emakumeari begira. Sekuentzia honetan beti brutalitatea aipatzen da; baina albo
batera uzten da bukaerako metonimia hori, ezpata bat. Zer egiten du ezpata horrek soldaduaren
zakuan? Haurrari lepoa moztu. Eta haurrari lepoa moztu ondoren zer gertatzen da? Emakumeari
tiro egiten diote. Eta non? Begian. Zein da hemen Eisensteinek aditzera eman nahi digun
irakurketa? Pertsona batek hori ikusi duenean galtzen duela bere ikusteko gaitasuna. Eta
hasieran ikustea eragozten zigun sekuentzia bat bukaeran emakume bati begian tiro ematen dion
irudi batekin lotzen digu. Azken batean begiak zenbait gauzen aurrean ikusmena galtzen du,
hortik aurrera emakume horrek ezin du ezer ikusi.
Bi gauza hauekin 20. hamarkada ekarri nahi nuke gogora, zinemaren historian dagoen
garai interesgarrienetako bat. Abangoardia guztiak daude (surrealistak, konstruktibistak,
espresionistak) eta nolabait zinemak ezagutu duen garairik aberatsena da, gauza berriak
egiterakoan batez ere. Biolentziari dagokionez gaur egun Eisensteinek bezalako sekuentzia bat
egiteko gai izango ginateke; baina kopiatu edo imitatu izan denean inork ez digu erakusten
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hemen dagoen biolentzia hori. Biolentzia gizartean dago, ez gaitezen hor sartu. Ez dut nahi zer
dagoen gaizki eta zer ongi pontifikatzen hastea; biolentzia egon badago, gure barrenean dago
biolentzia. Nik ez dut Rousseauren gizon on horretan sinesten, gizarteak usteltzen duen horretan.
Biolentzia guregan eta gure barnean da, manipulazioaren antzera. Manipulazioa egon badago,
beti manipulatzen ditugu gauzak; nolako helburuak eta asmoak ditugun, ematen diegun
ikuspuntua edo enfokea da garrantzitsua.
Hollywooden nola erakusten du hori zinema klasikoak? Ez dakit Hays kodearen berri izan
duzuen inoiz. Zinemak gizon eta emakume on eta ondratuen artean zer nolako kaltea eragiten
zuen ikusten hasi ziren talde batzuk; kodigo bat idatzi zuten eta beraien buruari ezarri. Ez zegoen
kode horren arabera idatzitako legerik; biolentzia eszenarik ezin zen erakutsi, sexua ezin zen
erakutsi … Honen aurrean Hollywoodeko zinemagileek zenbait gauza ez erakustea erabakitzen
dute. Hala ere badira kodigo hau izan aurretik kodigoaren arabera jokatzen duten pelikulak,
horietako bat Scarface da. Scarfaceren bi bertsio daude: bata Howard Hawksek zuzendu zuena;
bestea Brian de Palmak zuzendutakoa. Hau Howard Hawksek zuzendutakoa da; nahiz eta
kodigoa onartu gabeko garaian zuzendu gero moztuta agertzen zaigu. Berak ere biolentzia
erakusten du, batez ere soinua eta elipsia erabiliz. Dena da zarata; hau izango da gerra
ondorenean eta batez ere 70.hamarkadan Hollywoodek emango duen ikono nagusietako bat.
Batez ere elipsia sartzen da. Tiroak daude baina hildakoak urrun eta odolik ez dugu
ikusiko, nahiz eta tiro kopuru ikaragarria egon. Nahiz eta tiro kopuru handia eta biolentzia ere
erabili Howard Hawksek neurri batean intzestua sartzen du pelikula honetan. Bukaera modu
poetikoan konta daitekeen fusilamendu bat da, San Valentineko masakrea; Al Caponeren gizonek
Morganen aurka eragiten dutena, denak horman jartzen dira eta itzalak baino ez dira; modu
poetiko batean tirokatuko dituzte.
Hollywoodek biolentziaren aurrean hartuko duen jarrera ez erakustearena da; beti
aipatzen diren bi sekuentzia nagusi daude hor. Batetik El beso de la muerte non Richard
Widmarkek gurpil aulkidun batetan dagoen emakume edadetu bat eskaileretatik behera botatzen
duen; atzetik filmatzen du, emakumea nola doan behera ez da oso ongi ikusten. Bestetik Los
Sobornados non Lee Marvinek kafea irakiten dagoela txarroa hartu eta Gloria Grahami botatzen
dion; baina ez dugu ikusten, beti elipsi bat egin edo kanpora bidaliko gaitu, ez dugu ikusiko nola
botatzen duen.
Beraz zinema klasikoak bide horretatik joko du, are gehiago Hays kodea dagoenean;
sexua eta biolentzia kanpora. Gainera ahalik eta jarrera moral zintzo eta ondraduena erakutsiko
dute, amerikar onak izanez.
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Bigarren aldaketa, eta nire ustez inportanteena, noiz dator? Bigarren mundu gerraren
ondoren, batez ere Europan eta batez ere Rosellinirekin. Zer gertatzen da bigarren mundu
gerran? Jendeak horrelakoak ikusi dituela. Bigarren mundu gerra sarraskirik handiena izan da,
hildakoak ikusi dira eta jendeak, zuzendariak, zinemak ezin ditu begiak itxi egoeraren aurrean.
Hollywoodek ixten jarraituko du baina Europan, batez ere Italian Rosellinik horrore hori erakustea
erabakiko du. Non erakutsiko du? Hasteko bere pelikularik ezagunenean, Roma citt‰ aperta.
Italiako erresistentziak nazien eta faxisten aurrean zer nolako jarrera duen kontatzen du bertan.
Zer erakusten du hemen Rosellinik? Batetik jarrera morala; pelikula honetan komunistak eta
apaizak elkarrekin daude eta elkarrekin arituko dira faxisten aurka. Borroka horrek merezi izan
zuela erakutsiko digu, zein ziren borroka horretan benetan bidali beharrekoak; nolabait akabatu
beharrekoak. Biolentziari dagokionez zer interesatzen zait niri pelikula honetan? Tortura
sekuentzia. Apaizari gertatzen ari dena berak ere aitortzeko esaten ari zaio; ez dio aitortuko eta
torturatu egingo dute. Irudi honengatik du pelikula honek hainbesteko garrantzia biolentziaren
gaia irudikatzerakoan. Zer adierazten digu Rosellinik? Gertatutakoaren aurrean ezin ditugula
begiak itxi; gertatutakoa nolabait erakutsi behar dugu. Roselliniren ekimena baino Amadeirena
izango da hau, bere gidoigilearena. Eta nola erakutsi gertatutako horrorea? Tortura errealitatea
dela erakutsiz, hirugarrengo bati nola torturatzen den erakutsiz; modu frontalean, ikusleak
begirada hori izan dezan. Torturaren, horrorearen aurrean aurrez aurreko begirada horrek muga
bat markatzen du zineman, batez ere biolentziarekin jokatzerakoan. Jarrera moral bat dago.
Harkaitz Canok aipatu zuen hemen hasten dela zinema modernoa Victor Ericeren ustez.
Nire ustez Alemania a…o cero pelikulan hobe ikusten da hori. Hala ere Rosellinik hartzen duen
jarrera moralean zuzendari batek horrelako gauzen aurrean eduki beharreko nolabaiteko jarrera
ikusten da. Tortura erakusten digu. Hollywoodeko zuzendari klasikoak elipsia egingo lukeen
garaian edo nolabait ere kanpo eremuan jarriko lukeen irudi baten aurrean berak erakustea
erabakitzen du. Sekuentzia luzea denez ez dut guztia aipatuko. Apaiza torturatzen nola ari diren
ikusten ari da eta guri ahotsarekin, offarekin bakarrik emango zaigu aditzera. Momentu hauetan
oraindik ez digu erakusten.
Rosselliniren kasuan badago sexuarekin eta homosexualitatearekin erakutsiko duen
deprabazioa; oso eztabaidatua izan den moja bat agertzen da hor. Baina batez ere tortura hori,
horrore hori erakutsi nahi du. Berriro ere ikonografia kristaura gatoz, Jesukristoren irudia dugu
hemen; Rossellini kristaua da. Erakusten dizkigu tortura tresnak eta nola torturatzen duten.
Begirada frontal batetik inolako efektu dramatikorik lortu gabe, nabarmentzeke egingo du; efektu
estetiko dramatikorik erabili gabe, errealitate horri nolabait aurrez aurre begiratuz. Hemen dago
Rossellinik biolentzia erakusterakoan emandako lehenengo pausoa. Zer lotzen dugu honekin?
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Adornok esaten zuena, Auschwitzen ondoren ezin da poesiarik idatzi. Auschwitzen ondoren ezin
dugu zinea berdin-berdin erakutsi, ezin diogu biolentziari besterik gabe heldu; beste zerbait
erakutsi behar dugu. Hau da Rossellinik ematen duen lehenengo pausoa, oso pauso
erabakigarria.
Berriro ere Kristorengan oinarritutako irudia, akaberan akabatzen duena. Hau da
Rosselliniren lehendabiziko ekarpena; zinema modernoak ekarriko duena. Horrorearen aurrean
nolabaiteko jarrera moral bat ematen da; sortu nahi da. Neoerrealismotik abiatuko diren
zinemagileekin egiten dugu topo hemen: Rossellini, Fellini, Visconti eta ondoren, batez ere
Frantzian, Godard eta Rivette. Guzti hauek zuzendariek halako horroreen aurrean izan beharreko
jarrera morala aldarrikatzen hasiko dira. Rossellinik jarrera moral berdina erakusten du Alemania
a…o cero filmean.
Rossellini Berlinera joaten da Edmund izeneko mutiko baten istorioa filmatzera. Gerra
ostea da, Alemaniak gerra galdu du eta hondamendian, gainbeheran dago. Edmund aitarekin eta
anai-arrebekin bizi da etxean. Aita ohean elbarri dago, ez dauka egitekorik eta denbora guztian
ingurukoei purrustadaka dihardu. Edmunden anaia gazte hitleriar bat izan zen, kalera irtenez
gero soldadu iparamerikarrek harrapatu eta atxilotuko duten beldurrez bizi da. Arreba soldadu
iparamerikarrekin erdi prostituzio lanak egiten saiatzen da, batez ere dirua lortzearren. Nolako
egoera bizi duen Edmundek!
Edmund nazismo garaian hazitako mutikoa da, nazismoaren birusa barnean daramana
nolabait. Bere irakaslea izandako batekin egiten du topo kalean. Edmundek bere egoera azaldu
eta irakasleak “mundu hau indartsuentzako da, ahulak desagertu egin behar dira, ahulak akabatu
egin behar ditugu” erantzuten dio, ideologia naziaren goiburu nagusietako bat. Edmundek
irakasleak esandakoa bere egin eta aita hiltzen du; pozoindu eta hil egiten du. Ondoren
irakaslearengana joan eta egindakoa kontatzen dio. Irakasleak entzuten duena ezin sinetsiz “zer
egin duzu? zoratuta zaude?” erantzuten dio eta Edmund bakarrik geratzen da. Lagunek erabat
baztertzen dute, familiarengana ez doa gertatutakoaren ondoren eta Edmund egindako hilketa
gainetik kendu ezinda bizi da. Horrela bukatzen da pelikula; pelikula bukaera ere, pelikula osoa
bezala, dokumental baten antzera aurkezten digu Rossellinik.
Nik uste dut Berlinez daukagun irudia askoz gehiago hurbiltzen dela Rossellinik erakutsi
digunera dokumentaletan ikusi dugunera baino; hor da zinemak guztion imajinarioan duen
indarra, gure imajinarioan Rosselliniren Berlin daukagulako. Atzo Canok aipatzen zuen nola
telebista saioetan errealitatetik hartzen diren gauzak. Rossellinik bere semea pelikula hau egin
baino urtebete lehenago galdu zuen, oker ez banaiz gaitz arraro bat. Bera ez zegoen bere
semearekin eta hori izan zen berak gainetik kendu ezin izan zuen nolabaiteko zama. Ondoren
34

pelikula hau egin zuen; nazismoa nola dagoen barneraino sartua erakusten digu bertan.
Roma citt‰ apertan, oso historizista izanda ere, historia perspektiba jakin batekin
kontatzen du; Alemania a…o ceron orainaldian kontatzen ari zaigu, Alemania nola dagoen
momentu horretan. Ume baten ikuspegitik ari zaigu, umea erdigunetzat harturik dago istorio
osoan. Bere familia eta aita hilda eraman dituzte eta umea guzti hori ikusten ari da. Edmund etxe
batetara joan da baina inork ez du berarekin jolastu nahi, inork ez dio kasurik egiten, noraezean
da, zer egin erabaki ezinda. Bere familiakoak etxera doaz eta Edmund hondatutako etxe horren
barruan geratzen da. Pelikula gutxitan agertzen da errealitatearen eta fikzioaren arteko
harremana hemen bezala. Nahiz eta denek Roma cittŠ aperta aipatu nik nahiago dut Alemania
a…o cero, askoz ere pelikula borobilagoa da ikuspuntu horretatik. Edmunden gainbehera ikusten
dugu, oraindik haur bat da eta Rossellinik hala erakusten digu; mailu bat hartzen du eta jolasa
balitz bezala pistolarekin tiroak botaz arituko litzatekeenaren imintzioak egiten ditu.
Txirrista batetik behera arituko balitz bezala erakusten digu Edmund. Haurra da oraindik
baina horrorea zentzurik zabalenean barne barneraino sartua daukan haurra. Zein da Edmunek
honen aurrean hartutako erabakia? Bere buruaz beste egitea. Emakume bat hurbiltzen zaio eta
ez dio pietatearen besarkadarik emango. Emakumeak ikusten du, sentitzen du baina
pietatearekin zerikusirik ez du irudi honek. Nire ustez hemen berriro ere jarrera moral bat dago;
Edmundek ez dauka lekurik Berlinen, Alemanian edo Europan. Bere barnean ez du ikusten egin
duena zuritzeko moduko aitzakia moralik eta horren aurrean irtenbide bakarra bere buruaz beste
egitea da; suizidioa hamabi bat urteko mutikoarentzat. Gaur eguneko zinema biolentoa dela
esaten dugunean ikus ditzagun pelikula hauek; suizidio bat erarik distanteenean ageri zaigu, ia
dokumental baten antzera, batere dramatismorik gabe. Suizidioarekin Edmundek goitik behera
nola bukatzen duen ageri zaigu eta hemen da lehen aipatutako jarrera morala.
Kapo pelikulari dagokionez hau travellinga da, Rivettek egindako bidetik doa; bukaera da,
emakumeak egoera ezin jasanda bere buruaz beste egitea erabakitzen du. Pontecorvok
travelling hori berrenkuadratzen du. Zer da Rivettek eta frantses guztiek leporatzen diotena?
Badaudela une batzuk, adibidez heriotzarena, misterioan eta ikus ezin daitekeen eremuan utzi
beharko liratekeenak. Aldiz azken momentu horren efektu edergarri dramatiko bat bilatzen duen
zuzendariak mespretxurik handiena merezi duela. Godardek travelling bat kuestio morala dela
esango du ondoren; zer egiten dugun, nola, zergatik eta zertarako jakin behar da. Zein da
Pontecorvok hemen duen helburua? Kanonen barruan eder izango den irudi plastiko bat topatu.
Irudi plastiko horretan gainera reenkuadratu egingo du, besoa pantaila osoan ager dadin. Jende
aurrean dio “ hor ez dago jarrera moralik”. Ez dakit Rivettek duen jarrera ulertzen den; jarrera hori
zinema modernoa ulertzeko, zuzendariek edozein pelikularen aurrean izan beharreko jarrera
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agertzeko oso interesgarria da. Edertasun dramatiko plastiko bat lortzearren ez du edozerk balio.
Bitartean Hollywood bere bidetik doa, ez dio aipatutako errealitateari zinema europarrak
bezala eusten. Baina urte berdinean badaude bi pelikula biolentziaren begiradara,
begiluzetasunera garamatzatenak; biak ere mugarri biolentzia hori interpretatzeko eta batez ere
ikusteko orduan. Hauetako bat Psikosis da; Hitchcoki gaur egungo biolentzia berdinaren
eraginpean egotea leporatu izan zaio. Baina nik irudiak ongi ikustera joko nuke berriro ere.
Hitchcokek guztiz kontrakoa egiten duela iruditzen zait; oso gaizki ulertu izan zela edo gaur egun
halako hilketak erakusten dituzten zuzendari gehienek ez dutela ulertu; edo ulertuta ere beraiek
beste zerbait egin nahi dutela. Hitchcokek pelikula honetan lezio eder bat erakusten digu. Batetik
Marion eta Normanen arteko elkarrizketa dago. Ohartu zaitezte errealizazio aldetik Hitchcokek
duen dotoreziaz; biak solasaldi normal batean hitz egiten ari direnean Hitchcokek begietara
begiratzen du, kamara begien altueran kokatzen du. Oso irudi lasaia da, ez da ezer gertatzen,
kanonen barruan sartzen da. Elkarrizketa hutsal berdinarekin jarraitzen dute, amari buruz hasten
dira hitz egiten eta denok dakigu ama hilda dagoela. Amari buruz hitz egiten hastean Hitchcocken
begiak aldatzen du kamerarena eta kontrapikatua jartzen hasten da pixkanaka. Atzeko txori
disekatuak agertzen hasten zaizkigu; kontutan hartu ama ere disekatuta dagoela. Ama eskeleto
bat baino ez da, txori horiek bezala disekatuta dago. Irudiarekin bakarrik mehatxua luzatzen digu
Hitchcokek, bere jarrera ere aldatuz doa; emakumea gora begira hasten da eta hegaztiak
disekatuta, erabateko mehatxua da. Dutxako sekuentzia guztirako prestatuz arituko zaigu;
eszenan jartzearen, planifikazioaren bidez nola sor daitekeen suspensea eta beldurra, nola joan
pixkanaka beldur hori ikuslearengan sartzen maisuki ageri zaigu.
Dutxako eszenan dutxa eta labankadak nola sartzen dizkion ikusten dugu; neurri batean
zinema pornoaren jatorria ere hemen egon daiteke. Zinema pornoa azken batean zatiketa da,
nonbaiten labankada egotekotan pornoan da. Norman hegaztiez inguratuta iritsiko da, mehatxu
hori gainetik kendu ezinda. Bere ama disekatuta dago, bere barruan sartuta dago alegia.
Agertzen den koadroa Susana y los viejos da. Hitchcokek ez du edozein koadro sartzen;
emakume bat biluzik eta hiru agure hari begira agertzen dira bertan; kondairaren arabera
lehenengo begiratu eta ondotik bortxatu egiten dute.
Eszena honen gauzarik interesgarriena hemen dago niretzat; Anthony Perkins zulotxo
batetik begira hasten da, baina zulotxo hori ikuslearen ikuspuntu bilakatuko du. Zein da Marioni
begira dagoena? Norman. Baina ez Norman bakarrik, gu gara ikusle bezala hau begiratzen ari
garenak, Marion nolabait biluzten ari garenak, azken batean Marion izango garenak. Hemen
dagoen metaforarik interesgarriena niretzat begia ez dela hiltzailea da, ikuslea dela hiltzailea.
Nahi baduzue begirada bidez baina hemen hiltzailea ikuslea da era metaforiko sinboliko batean.
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Horregatik esaten dut hain gaizki ulertua izan dela, biolentzia erakusterakoan ez delako ikuslea
horretan inplikatzen gaur egun. Pelikula bat ikusten dugunean erabat inozenteak, errugabeak
gara? Ez daukate irudi guztiek guri begiratzeko eskubidea, guk begiratzen ditugun bezala?
(Walter Benjamin) Ondoren dutxaren sekuentzia etorriko da bere horretan; erabat zatituta ematen
digu, deskuartizatzea kutxiloaz gain kamera erabiliz burutzen du. Denbora guztian emakume
honen gorputza zatitzen ari zaigu, kameraren edo begiaren bidez. Ikuslea da emakume hau
erabat txikitzen, zatikatzen, deskuartizatzen ari dena. Kamerarekin, muntaiarekin eta planoekin
egiten den operazio bat dago; bestea metaforikoa, ikuspuntuan gu jarri gaituena eta hiltzera
garamatzana. Plano askotan zatituko dugu; hau da gore zinema kaskarrenak hartu duena.
Testuinguru horretan hasten da eta hor ikuslea dago inplikatuta, kutxilo hori ikuslea da; nahi
baduzue konnotazio faliko guztiekin, aztertzekoa izango litzateke hori.
Begira nola bukatzen den sekuentzia, ura odol arrastoarekin doa baineratik behera,
bainerako zulora eramango gaitu eta zuloa Marionen begiekin lotuko du. Hollywooden guztiak
begiak itxita hiltzen dira, erabat gauza antinaturala; begiak berriro sekuentziaren prologoa eta
epilogoa izango dira. Begiak dira azken batean sekuentzia guztia osatu eta hilketa guztia eragiten
dutenak. Horregatik da Hitchcock begiradaren zuzendaria.
La ventana indiscretan hanka igeltsuarekin duen pertsonaia dago, guk ikusle bezala
hanka igeltsuarekin daukagu eta ezin dugu ezer egin, ikusi besterik ez. Voyeura da azken
batean, aurreko etxean gertatzen ari den guztia ikusten duelako. Hiltzaileak berari begiratzen
dionean beldurtzen da, ikuslea beldurtzen den bezala kanpotik begiratzen digunean. Zer
gertatzen zaigu pelikula honen azken planoan, Anthony Perkinsek horrela begiratzen digunean?
Zer sentitzen dugu? Horrelako gauzen aurrean ikusle bezala nolako jarrera hartu behar dugun
esaten ari zaigu, ez garela inondik ere errugabeak eta inozenteak.
Urte berean bertan, kasualitatez edo, Michael Powellek Ingalaterran pelikula zoragarri
bat egingo du: Peeping Tom, El fotƒgrafo del pŠnico. Gaur egungo snob movie horien aurrekaria,
nolabait begiarekin hasten den beste pelikula bat. Koloreak erabat estilizatzen dira muturreraino,
neurri batean antinaturala izateko; protagonista kamera bat izango da. Kamera honekin zer
ematen digu, zein da begira dagoena? Michael Powell halako subjektiboa da erabilera honekin
ikuslea erabat interpelatzea lortzen duela zuzenean.
Prostituta bat eta protagonista joango dira; protagonista emakumeak filmatzera
dedikatzen da, emakumeak hiltzen dituen momentuan filmatzen ditu. Ikusle bezala barneratuko
gaitu fikzio honetan, gu protagonistaren larruan jarriz. Protagonista honek emakumeak
kamerarekin grabatzen ditu hiltzeko momentuan. Prostituta biluzten hasiko da, protagonistak
tripode bat ateratzen du, tripodeko hanka luzatu egiten du eta mutur zorrotza du; kameran ispilu
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antzerakoa du emakumeak bere aurpegia ikus dezan eta hil egingo du. Ondoren proiekzio
batean berak grabatutakoak ikusiko ditu. Hemen berriro ere voyeura agertzen zaigu, berak
grabatutakoa ikusten duen begiluzea. Berriro ere maitasuna eta heriotza sexuarekin lotuta;
tripodearen hanka erabat sinbolo falikoa da, zakila tente jartzen da eta zakilarekin emakume hori
bortxatu egiten du, kamera bidez.
Pelikula honetan bada sekuentzia kurioso bat, protagonista neska batez maiteminduko
da. Berak grabatzen dituen guztiak hiltzen ditu. Baina zer egiten du zinemak? Norbait grabatzen
duenean hil egiten du. Zinemaren une latzenetako bat zein da? Ezin duela une jakin bat
harrapatu, momentu hori harrapatzen duzunerako pasatu da. Zer egiten dugu argazkietan?
Uneak enbaltsamatu. Zer egiten du protagonistak kamerarekin grabatzen duen guztiarekin? Hil
egiten du! Zinemaren oso metafora interesgarria burutzen du pelikula baten, kamera baten bidez.
Berak emakume guztiak hil egiten ditu baina honekin maiteminduta dago, grabatu nahi luke baina
badaki grabatzen badu zer gertatuko den. Gora joaten da. Berak beste emakume batzuk hil
dituela aitortzen hasten da, guztiak modu berdinean hiltzen dituela, kameraren tripodea erabiliz.
Bere estudioan norbait dagoela sumatzen du; neskari ez dio bere estudioan sartzen uzten baina
norbait sartu da, neskaren ama da. Itsua da. Ezin izan du behar bezala grabatu eta kamera
hartzen du. Begira tripodearekin nola jokatzen duen. Emakumea grabatzen hasiko da.
Zer da gertatzen dena? Berak emakume guztiak kamerarekin grabatzen ditu hiltzen
dituen bitartean baina hau ezin du filmatu, itsua delako. Itsu horrek ezin du bere irudia islatuta
ikusi berak duen pantailan. Hemen Powellek ikuslea, zuzendaria eta pertsonaiaren artean jolas
egiten du, bata eta bestearen artean gertatzen diren harremanen inguruan; ikuslea pertsonaia
honekin identifikatzean zer nolako erruduntasuna biziko duen honek ere. Baina ikusten ez
duenak ezin du inola ere heriotza ikusi. Voyeurismaren inguruan egin den pelikularik
interesgarriena da. Ez da hain ezaguna, bere garaian sekulako kritika txarrak jaso zituen; porrot
komertziala izan zen Scorsesek berreskuratu zuen arte, bere pelikularik gustukoenetakoa zela
esan zuen arte, eta horrela iruditzen zait. Azken batean kamera gu guztiok garena bihurtzen da
pelikula honetan, guk ere zinemara joaterakoan bertan ikusten dugunaz gozatzen dugu;
pertsonaiaren sadismo bera nolabait barneratu egiten dugu. Guk ere sadismo berdina daukagu
hori ikusten dugunean; guk ere gozatu egiten dugu protagonistak gozatzen duen hein berean.
Hori da biolentziaren gainean eta batez ere biolentzia irudikatzerakoan egon daitekeen leziorik
interesgarriena.
Estilizazioa dago, batez ere kolorearen erabileran; kolore oso beroak erabiltzen ditu
berak kontatu nahi duena muturreraino eramana ez izateko. Bukaeran, berak maite duen
emakumea filmatu ezin duenez, bere burua filmatzen du, tripodea hartu eta eztarrian sartzen du.
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Azken batean filmatzen duen oro hil behar du baldin eta filmatzearen ekintza ikusteko gai bada;
itsuak ezin du ikusi. Hemen dago pelikula zoragarri honek dituen irakurketa asko horietan
interesgarriena.
Aipatutako bi pelikula hauek autore zinema eta batez ere begiradaren kontzeptu hori
asko markatzen dute; ikusle modura hartu behar dugun jarrera, zer nolako konplizitatea
daukagun edozein biolentziazko irudiren aurrean, zalantzan jartzen digute; Funny Gamesek
egingo duena azken batean. Hemendik Funny Gamesera salto txiki bat baino ez da. Zer egiten
du Hollywoodek? Hays kodigoak irauten duen bitartean biolentzia alde batetara uzten saiatuko
da, elipsi bidez edo kanpo eremuan utzita.
Hala ere badira pelikula bat edo bi joera hori aldaraziko dutenak. Lehenengoa Bonnie
and Clyde da, Arthur Pennena; bi sekuentzia erakutsiko ditut. Kontutan hartu behar dugu garai
hartan ezin zitekeela biolentzia modu odoltsuan erakutsi; ezin zitekeen plano berdinean tiroa egin
eta tiroa jaso; plano batean tiro egin eta hurrengoan aurpegia hilda erakutsi beharko nuke. Arthur
Pennek hankaz gora jartzen du hori; produkzio independiente merke bat egingo dute, batez ere
Warren Beattyri esker. Pelikula honetan bi lapurren istorioa kontatuko da. Erabat mitifikatuta
agertzen zaizkigu, ez baitziren horrelakoak, ezta gutxiago ere. Baina beraien alde jartzera
garamatza, bi lapur hauen mitifikazio oso garbia egiten du. Lapur hauek fisikoki ederrak izateaz
gain guay dira; hiltzen dutenean ere badute nolabaiteko etika bat. Hemen zuzendariak egindako
lehenengo haustura; lapurretan ari direla dena gaizki ateratzen zaie. Automobila hor aparkatuko
du, ez daki nola atera eta biak sartuko dira automobilean. Hor doazela gizonezko bat etorriko da
autoa geratu nahian; plano berean pistola tiroa eta tiroak nola jotzen duen gorputzean. Hau ez
zen posible izango … baina pelikularen bukaeran oraindik ere muturrerago joko du. Biak lasai
asko daude, nolabait ere etorkizunari begira, planak egiten eta une horretan ospa egin beharko
dute polizia inguruan dagoela ohartzen direlako. Hemen Warren Beatty Faye Dunawayren bila
joango da. Ez dakit begiarekin zerikusirik duten Worren Beattyren betaurrekoek. Tranpa moduko
bat jarri diote bikote honi eta hemen ditugu bi lapurrak etorkizunerako planak egiten. Ez dakit
Adan eta Evaren inguruko zerbait egon daitekeen hemen; udare bat da eta ez sagarra, baina
tentazioaren afera egon daiteke. Gurpila aldatzen ari den gizona azken finean abisua da.
Zer gertatu da Hollywooden hau eman ahal izateko? Batetik urteak joan dira, 1966-67an
gaude eta Hitchcok gelditu egingo da. Arthur Pennek Bonnie and Clyde egin baino bi urte
lehenago Kennedy hiltzen dute, mundu guztiak ikusi du telebistan nola hil duten Kennedy;
biolentziaren irudikapena telebistan dagoeneko bada. Vietnameko lehenengo urtea da, mundua
aldatzen ari da; beste bide batzuetatik sekulako irudi gogorrak jasotzen ari gara eta gezurretako
tiroak eginez jarraitzen du zinemak. Arthur Pennek Bonnie and Clydekin, nahiz eta sekulako
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eskandalua sortu sekulako arrakasta, biolentziaren irudikapena zeharo aldatu dela erakutsiko du;
Kennedy hiltzen ikusi dute, ondorioz zineman ere tiroak benetakoak izango dira.
Joera hau muturreraino eramango du Sam Peckinpahek Grupo Salvajen. Peckinpahek
hain gustuko dituen galtzaile horiek daude hemen, noraezean; batez ere adiskidetasunean
morala dutenak, tokiz kanpo daudenak. Peckinpahren zinema mugan gertatzen da askotan,
muga egokien definitzen jakin duen zuzendari yankia dela uste dut, McCarthyren baimenarekin.
Pelikula honekin batez ere, biolentziaren trataeran jauzi handi bat eragiten du (Arthur Pennena
baino handiagoa). Beraien bizitza guztia hiltzen daramaten lau mertzenario agertzen zaizkigu;
momentu batean beste suizidio bat burutzea erabakitzen dute. Herri txiki batetara joango dira eta
hasiko da benetako masakrea. Zer gertatu da Sam Peckinpahek hau guztia egin ahal izateko?
Vietnam. Nahiz eta pelikula lantzerakoan Vietnameko gaia alboratu, nire ustez Vietnam gabe ez
dago pelikula hau ulertzerik. Pelikula hau Vietnameko gerra bete betean zela egindakoa da;
Vietnamek erakusten ditu jendearen tripak, Vietnam da azken gerra telebistatua. Handik aurrera,
militar estatubatuarren aginduz, ez da telebistarik sartzen gerra batean; eta hala izan da.
Vietnamen gerra gordin gordina ikusten da, gorpuak datoz AEBtara. Argazkietan odola
ageri da. Denok ezagutzen ditugu argazkiak: Napalmarena, Bonzo erara erretzen den monje
budistarena, bidean biluzik doan neskarena. Irudi horien aurrean Hollywooeko zinemagileek
biolentzia beste modu batetan irudikatzea erabakitzen dute.
Hemen ikusten dugun herri txiki hau Vietnamgo herri txiki bat izan daiteke. Fisikoki
Mexikoko mugako herri bat da baina herriaren egiturari begiratuz Vietnamgo herri txiki bat izan
zitekeen. Azken batean yankiak dira vietnamdarrak hiltzera joaten direnak. Peckinpah nahiko
kontserbadorea zen eta betiko lege, moral eta ideietan sinesten zuen. Hala ere garai bat
bukatzen ari zela ikusten zuen eta garai horren bukaera pertsonaia batzuen bukaerarekin batera
irudikatzen du. Biolentziaren eztanda ikaragarria da hemen. Odolaren liturgia bat dago. Kondoiak
dira, odola kondoietan sartu eta eztandarazten zituzten.
Peckinpahren asmoa nolabaiteko estetika bat lortzea da. Askotan esan da poesia bilatu
izan zuela berak biolentziaren irudikapenean. Bada Peckinpahk zioen esaldi bat, biolentzia
Vietnametik heltzen ziren argazki eta irudien ondoren etorri zela esanez; banalizazioa, ikusten
zuena dagoeneko jendeak ez zuen biolentzia bezala hartzen. Egun gertatzen zaiguna;
dagoeneko banalizaziorik absolutuenean gaude, palestinar bat nola erretzen duten ikusiz afaltzen
dugu edo Iraken hildako gorpu baten aurrean gosaltzen dugu. Banalizazio horren aurrean berak
dio: nik biolentzia den bezalakoa erakusten badut inork ez du sinetsiko eta ez dut inor horren
aurrean aztoratzerik lortuko; biolentziaren estetizazio bat egingo dut, helburu estetiko bat lortuko
dut. Horregatik isurtzen da nahi adina odol pelikula honetan.
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Honetaz gain erralentiaren erabilera aipatu behar da, sekuentzia batzuk kamera geldoan
grabatuta daude; fisikotasun bat adierazteko, gorputz fisikoak nola erakutsi galderari erantzuna
ematen dio. John Bergerek dio gaur egungo biolentzian biolentzia ikusten dela baina minik ez,
gorputzak ez direlako ikusten. Peckinpahren zineman gorputzak ikusten dira, badago fisikotasun
hori, gorputzak erakusteko gai bat helburu poetikoarekin. Baina azkenean harategia bihurtzen da,
ezin da Vietnam gabe ulertu. Geroago egingo diren pelikulak ere ezingo dira Vietnam gabe
ulertu: Perros de paja, Quiero la cabeza de Alfredo Garcia. Biolentzia da gai zentrala.
Interesgarria da pelikularen hasiera, irudiak nolabait ere estatiko bihurtzen ditu eta irudia
mugimenduan nahasten du, espektroak eta mamu hutsak baino ez dira azkenean. Haurrak ere
biolentziaren zirkuluan egongo dira. Biolentzia ez da soldaduek bakarrik dutena edo odolaren
bidez baino ematen ez dena. Espektro batzuk dira agertzen zaizkigun pertsonaiak; honen
ondoren txukunena nire ustez Clint Eastwooden Sin Perdon da; beste western espektral bat.
Haurrak heriotzarekin jolasten ari dira, pelikula haur jolasarekin eta mamu batzuekin
hasten da. Pelikularen bukaerak ezin du bestelakoa izan; mamu batzuk hileta batetara joatea.
Pelikula hauen ondotik hasiko da biolentziaren edo ultrabiolentziaren mundua. Kubrick da
biolentziaren beste apostoluetako bat. Ez dut ultrabiolentzia zentzu peioratiboan ulertzen;
Peckinpahek oso ondo eramaten duela iruditzen zait, Kubrickek zer esanik ez. Kubricki
sekulakoak esan dizkiote pelikula honi buruz (La naranja mecŠnica) baina pelikula honek berriro
ere begiradarekin eta ikuslearekin jolasten du. Pelikularen lehenengo zatian norekin identifikatzen
gara? Zer esaten dugu Alexi buruz? Hau putasemea.
Pasoliniren azken pelikula Salƒ da. Roselliniren lekukoa hartzen du nire ustez. Rosellinik
jarrera moral bat hartzen du biolentzia erakusteko. Biolentzia noraino eman dezakeen
ezagutzeko saio batzuk daude jarrera moral horren ondorioz. Pasolinik dio nik muturreraino
eramango dut biolentzia begia, begirada eta begiluzearekin jolastuz. Gu begiluzeak izango gara
noski. Berriro ere largabistak jantzi ditugu; argazki kamera, bideo kamera eta largabistak; beti ere
ikuslearen ikuspegitik. Saderen kontakizuna hartzen du Pasolinik Salƒn. Mussoliniren
erregimeneko azken urteetan Erromatik, faxistek bertan gobernatu ahal izateko, Salƒko
errepublikara bidalitakoei buruz ari zaigu. Pelikula gogorra da. Oso ongi identifikatutako lau
gizonezko agertzen dira dukea (aristokrazia), magistratua (judikatura), gotzaina (eliza) eta
bankaria (botere ekonomikoa). Lau gizonezko jauregi batean itxiko dira beraiek aukeratutako
hainbat mutil eta neska gazterekin. Han hasiko da beraien sadomasokismo guztiaren askatzea
lau etapa desberdinetan. Danteren Divina Comedian bezala zirkuluetan egituratuta dago
kontakizuna; lehenengo infernua, ondoren gurarien zirkulua, kakaren zirkuluan kaka jan eta bata
bestearen gainean masturbatzen dira eta azkenik heriotzaren zirkulua. Heriotzaren zirkuluan,
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gazte horiek umiliatzeko eta esku artean duten boterea erakusteko, beraien jarrera
sadomasokista guztia muturreraino eramaten dute. Bukaeran eragin daitezkeen tormentu guztiak
eragiten dizkiete. Pasolinik ikuslearen ikuspegitik jarrita emango digu guzti horren berri. Jauregia
agertzen zaigu; jauregiari buruzko prostituta batzuen kontakizunetatik abiatuz askatasuna
emango diete beraien neurri gabeko fantasia sadomasokistei boterearen lau ordezkari hauek.
Berriro ere Eros eta T‡natos muturreraino eramatea lortzen duen pelikula bat dugu aurrean;
sexua eta heriotza batzen dituelako, batez ere azken sekuentzian.
Pasolinik uste zuen 60ko hamarkadan Italiak bestelako bide bat hartuko zuela; baina
mirari ekonomikoa ekarriko duena lerrokatze bat baino ez da, kontsumoaren igoera besterik ez,
dena da kontsumoa, azken batean denok bihurtuko gara produktu huts. Pelikula honen aurretik
La trilogia de la vida egiten du: El Decameron, Las mil y una noches eta Los cuentos de
Canterbury. Pelikula hauetan bizitzaren halako xarma bat baldin badago Salƒn guztiz kontrakoa
da; Pasolinirik ilunena, pesimistena ageri zaigu. Ikuslea tokian bertan kokatzen du, kontakizun
sadomasokistaren barruan sartzen du. Ikuslea inplikatzen du tortura saio guzti hauetan. Gaur
egun hainbestekoa dela iruditzen zaiguna oso motz gelditzen da Pasoliniren mundu honen
aurrean.
Baina hemen ere jarrera moral bat dago, faxismoan kokatzen du guzti hau eta
zentzugabekeria muturreraino eramaten du; ikuslea barruan dela. Zer gertatzen da egungo
pelikula askotan? Dena gozamena da, gozamen bisuala ikuslearentzat. Begiak ixten ditugu
pelikula gogorren aurrean. Ez dut uste Salƒ ikusi ondoren tripak lasai dituen ikuslerik dagoenik.
Hor dago biolentzia; beste guztia gozamena eta plazerra da. Pasolinik muturreraino eramaten du
hau; batetik gainbehera, autoritate guztiaren degenerazioa; bestetik desiren afera.
Guzti honek jarraipen bat dauka, ultrabiolentziari eta begiradari dagokienez batez ere;
ikuspuntuaren eta pelikulan sartzearen hariari jarraituz psikokilleraren generoa etorriko zaigu.
Psikokilleraren oinarrian dagoen filmeetako bat Halloween da. Halloweenen lehenengo plano
sekuentzian kamera modu subjektiboan jarrita ageri zaigu, zein da hiltzailea? Berriro ere ikuslea,
Halloweeneko hiltzailea plano subjektiboan jarrita. Plano subjektibo horretan barrura joango da,
bere familia guztia akabatuko du; psikokilleraren barruan hau dago eta nik uste ahaztu egin
dugula. Gaur egun gozamenerako botatzen dugu zinea, horren atzean nor dagoen eta nork
gozatzen duen halako gauzen aurrean hausnartzen jarri gabe. Azken finean zeren aurrean
jartzen gaitu Carpenterek? Hiltzailea, beti ere sexuarekin eta emakumearekin lotuta (emakumea
objektu bezala). Denbora guztian lau minutuko plano sekuentzia bat, kamera subjektiboarekin
filmatuta; hiltzailea ez da jada Psikosisen kutxiloa, baina hemen ere beste kutxilo bat da
hiltzailea. Hala ere ikuslea izango da berriro begia, begirada eta begiluzea; kasu honetan gu
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hiltzaile izango garenak. Kamera subjektibo horretaz buelta eman eta errealitatearekin topo
egitean ohartzen gara. Izan al daiteke guztiok barnean daramakigun sadikoaren isla bat? Guztiok
barnean sadiko bat dugula garbi dago, gure inkontzientean fantasia asko erreprimitu egiten
ditugulako. Halloweenen ondoren psikokillerari buruzko beste pelikula batzuk etorriko dira;
niretzat interesgarriena, nahiz eta oso kritikatua izan, Henry, retrato de un asesino.
Henryn ere hasiera oso interesgarria da niretzako; errealitatetik abiatzen da eta fikzioa
sortzen du. Kontatzeko estrategia batzuk erabiltzen ditu John McNaughtonek; inplikazioarekin eta
ikuspuntuarekin jolasten du hemen ere denbora guztian. Pelikularen estetika erabat naturalista
da. Hildakoaren irudiak erakusten dizkigu eta gero distantzia erabiliko du hilketa horiek guztiak
kontatu ahal izateko. Kontatzeko modu erdi-dokumentala da. Pilar Pedraza pelikula honi,
emakumearen deskuartizamendu guztiagatik, egurra ematen dion irakasle interesgarria da.
Begiradarekin eta batez ere ikuslearekin nola bukatzen duen interesatzen zait; bukatzen du eta
egunerokotasunera; hilketa eta gero kafe bat hartzera. Kafe bat hartzen du hiltzaileak eta esango
du “a zer irribarre ederra daukazuna” eta ondoren hilketak erakutsiko dizkigu denbora guztian.
Guzti hau naturalismo handienarekin eramango du denbora guztian eta hori
ohikotasunean sartuko du. Eta puntu garrantzitsu bat; ez digu esaten “zeinen putasemea den
hiltzailea”, ez gara identifikatzen. Hain modu distante eta naturalean kontatzen du non ikuslea
bera ere deseroso sentitzen den. Edozein psikokilleren ondoren zergatik geratzen gara bukaeran
gustura? Psikokiller hori akabatu egiten dutelako; katarsi bat dago, lasaitu egiten gara. Zer
gertatzen da Henryn? Ez du inolako inplikaziorik sortzen, ez dago identifikaziorik hiltzailearekin
edo biktimarekin. Denak berdin tratatzen ditu eta egunerokotasun baten barruan sartzen gaitu.
Entomologo baten begirada da nolabait; bere bidean jendea hiltzen joango da plazer hutsagatik.
Psikokilleretan umezaroko trauma bat dago: gizajoa egurtu egin zuten, andregaiak utzi zuen …
Kasu honetan ez dakigu; hiltze hutsagatik hiltzen du. Hilketak irudien bidez emango zaizkigu.
Zer dago hemen begirada eta begiluzearen kontuarekin? Ikuslea deseroso jartzen den
beste sekuentzia bat, beste hilketa bat. Henryk bidean Ottis ezagutzen du, denborarekin hilketari
sekulako gustua hartuko dion beste fikziozko pertsonaia bat, eta hiltzen hasten dira biak. Baina
orain hilketak grabatzen hasten dira; kotxetik jaisten dira eta beraiek egindakoak grabatzen
hasten dira. Ez du hiltzeak bakarrik balio, grabatu egin behar da; eta kamerak dena pasatuko du.
Pelikula hau asko kritikatu izan da biolentziaren erabileragatik. Niretzat guztiz kontrakoa
da; biolentzia irudikatzeko moduak oso ongi erabiltzen dituen pelikula bat da ikuslea deseroso
lagatzeko, ikusleari ikusten ari denaz pentsarazteko. Ikuspuntua ikuslearena da berriro ere.
Henry ari zen grabatzen, kamera lurrean utzi du eta ikuslea guztia ikusten ari da; hanka
igeltsuarekin dugu eta ezin dugu ezer egin. Honekin gozatzen ari gara? Nolako harremana dugu
43

ikusten ari garenarekin? Ikusleak ez gara minik gabeak, hor gaude eta harreman bat dugu
irudiarekin, pelikularekin. Harreman horretan, zuzendariak Hollywood klasikoak identifikatzeko
sortutako mekanismoak ekiditen dituenez, ez dakigu zergatik hiltzen duen. Gainera gaiztoa eta
zintzoa modu berdinean agertzen zaizkigu; ez dakigu norekin egon, larritasuna sortzen zaigu eta
ez dakigu zergatik. Pelikula ankerra eta basatia da baina biolentziaren egia ere erakusten diguna.
Bere ikuspuntua oso morala da alde horretatik. Zergatik grabatzen dituzte bideoak? Zuzenki ere
ikusi ahal izateko; ez ikusi bakarrik, gehiagotan bizi ahal izateko, atzeratu egiten du. Ez al da hori
ikusleak egiten duena? Eta berriro ikusten du. Zer gertatzen zaigu? Henryk hiltzen eta hiltzen
jarraituko du, berak maite duen neska bat ere hilko du amaieran; txikitu, maleta batetan sartu,
maleta bide bazterrean utzi eta alde egingo du. Bukatu da horren ondoren nola geratzen da
ikuslea? Zer gertatzen da hemen? Ez dago katarsirik!
Honen ondorioa Funny Games da, mekanismo berdina erabiltzen du ohikotasuna
erakusteko. Zergatik jartzen gaitu deseroso pelikula honek? Berriro bi hiltzaile iristen dira etxe
batetara; Austriaren argazki bat ere bada (badakizue Austriak, Sissiren pasadisua izateaz gain,
herrialdearen azpiak aireratzeaz arduratu diren bururik argienak ere eman dituela). Michael
Haneke da horietako bat. Bi gazte eder etxe batetan agertzen dira; inolako motiborik gabe jendea
hil eta egurtzen hasten dira. Galdetzen diete “zergatik egiten duzue?” eta “zergatik ez?”
erantzuten dute; ez dago arrazoirik egiten dutenean eta horrek deseroso jartzen gaitu.
Ohikotasun guztia etxe batean gertatzen da, etxea erabat hesituta dago. Seguritate
kontzeptuaren inguruan irakurketa interesgarria egiten du Hanekek. Ez digu esaten zergatik
egiten duten baina beraiek gauzak egiten jarraitzen dute, joko dibertigarri bat balitz bezala.
Beraien arteko harremana ohikotasun baten barruan, etxe batean, etxeko egongelan eta
telebistaren aurrean ematen da. Ohikotasun horren barruan erakutsiko digu biolentziarik
gogorrenaren adibide interesgarrienetakoa. Zergatik da deserosoa pelikula hau? Nor hilko duten
erabakiko dute eta begira non geratzen den Haneke. Biolentziaren unea alde batera uzten digu
eta beste protagonistarekin sukaldera eramango gaitu. Berriro ere ohikotasun batetara
garamatza eta hemen geldituko zaigu. Offean entzuten ari gara eta zer da ikusleak nahi duena?
Seguruenik gertatzen ari dena ikustea. Denbora guztian Hanekek ikustea eragozten du; askoz
ere biolentoagoa egiten du. Biolentzia hori gertatzen den bitartean sandwicha prestatzen ari da,
munduko lasaitasun guztiarekin; eremutik kanpo bidaltzea erabiltzen du, oso ondo erabili ere.
Ikuslea identifikatzen du, irudi hau zegoen bitartean ikuslea zer arraio gertatzen ari ote zen han
imajinatzen ari da; zenbat ikusle hainbat imajinazio. Denok ari gara imajinatzen zer motatako
biolentzia gertatzen den hor eta telebista odola dariola agertzen den planoarekin bukatzen du.
Askok identifikatu dute biolentzia hau telebistarekin, banalitatearekin; azken batean telebista da
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erruduna. Nik harago joko nuke, ohikotasunera; hau oso espazio normal eta arrunt batetan
gertatzen da.
Alde egiten dute eta berriro ere bueltatzen direla badakizue; berriro ere beste joko
batetan hasten dira. Zein da deseroso jartzen gaituen beste gauza bat? Kalifikazioa bera. Ez du
muntaiarekin jolasten, plano luzeak dira, zerk jartzen gaitu larritasunean? Horrelako plano finko
batek. Zer gertatzen da? Muntaiarekin jolastuko balu narrazioari bizitasuna emango lioke eta gu
horrekin geratuko ginateke; arina egingo litzaiguke eta erritmoa edukiko luke. Hemen “zuek hau
ikusi” esaten ari zaigu eta sufrimendua barneratzen ari gara ikusle modura; ikuslea erabat
barneratzen baitu. Zer egiten du eszena honen bukaeran? Neskari erasaten dio, jokoa oraindik
eta makabroagoa baita; zu edo zure senarra esaten dio, zeuk erabakitzen duzu nor hilko dugun
lehenago. Hanekek esana da gaur egun telebistak eta pelikulek nola jasotzen duten biolentzia
kritikatu nahi duela. Baina nire ustez jendea letxe txarrean jarri nahi du; behin pelikulatik
ateratzen garenean ikusi dugunari buruz pentsaraztea nahi du. Jendea letxe txarrean ateratzen
da. Ikuslea halako pelikula bat ikustera joaten denean zer ikusten duen esateko, abisua emateko
da. Zer egiten du hemen? Planifikazio aldetik asko hitz egiten dute, dena joko bat da denbora
guztian. Niretzat garrantzitsuena egiten duen identifikazioa da; zuek hor ikusi, segi ikusten eta
planoa aguantatu eta aguantatu eta offa, bai soinuarena eta bai irudiarena. Ez dakigu zer ari den
gertatzen baina imajinatu, denok imajinatzen dugu zer gerta daitekeen hor. Hau da pelikula
honetan dagoen gauzarik interesgarrienetakoa eta bere garaian harridura gehien sortu zuena.
Ez traumarik eta ez ezer duten hiltzaileak ditugu berriro ere eta gainera barrez lehertzen
dira; “zuk zergatik egiten duzu?” eta besteak “nire amak jo egiten ninduelako!”, denbora guztian
gezurretan ari dira, dena jolas hutsa da. Ez dakigu zergatik hiltzen duten eta horrek deseroso
jartzen gaitu. Ez dugu benetako irudi biolentorik ikusten, aurretik gertatzen dena eta ondorioa
ikusten dugu; biolentziarik ez. Biolentzia kanpo eremuan uzten du. Hemen jendea asaldatu zuen
baina izateko arrazoi bat duen elementu batekin topo egiten dugu. Jendeak katarsia bilatzen du.
Pelikula hemen bukatu eta hauek hilko balituzte ikuslearen erreakzioa ez zen berdina izango;
ikusleak lasaitu bat hartuko luke. Baina zer egiten du? Mandoa hartu eta atzeratu. Eta zer egiten
du horrekin? “Ez, ez; hau guk dominatzen dugu” azpimarratu. Zein da dominatzailea?
Zuzendaria; Henryren mandoak beraien gozamenerako funtzio bat du; aurreratu, atzeratu,
aurreratu, atzeratu … hemen zer egiten du? Ikusleari katarsi hori eragotzi. Bukaeran zer egiten
du? Hartu eskopeta eta akabatu ezak!
Arretaz begiratuz gero pelikula honetan oso biolentzia gutxi agertzen da. Eszena
biolentoa da guztia baina eszena odoltsurik edo biolentzia hori agertzen denik ez dago. Hala ere
denok bizi dugu letxe txar hori.
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Bukatzeko beste pelikula polemiko bat, Irreversible; sekuentzia luze bat da. Oso pelikula
polemikoa da, sekulako eztabaida eragin zuena; askoren ustez erabat moralik gabea den
pelikula. Hamar minutu irauten duen bortxaketa bat erakutsiko dizuet. Monica Belucci Gaspar
Noe da, Parisen bizi den Argentinan jaiotako zuzendari gaztea; nire ustez oso interesgarria,
askoren ustez dementziazkoa. Bikote baten istorioa kontatzen da.
Errepidea alde batetik bestera zeharkatu nahi du neskak, kotxe asko daude eta besteak
pasadizotik, tuneletik joateko esan dio. Hor heltzen da; plano sekuentzia bat da, berriro ere
begiradaren eta begiluzearen figura. Pelikula hau bikote baten istorioa da; bikote bat eta
neskaren mutil-lagun ohia, oso harreman ona dutenak; hirurak batera bizi dira. Bikotea oso
zoriontsu bizi da eta hirukotean festa batetara joaten dira. Neskak festatik alde egiten du une
batetan; aspertuta dago eta etxera joan nahi du. Festatik lehenago ateratzen da eta etxerako
bidean neska bortxatu egiten dute; ondoren mutil lagunak eta mutil ohiak mendekua hartzen
dute. Ez dute bortxatzailea egurtzen; beste bat egurtu eta akabatzen dute. Hau da istorioa. Zer
du berezia? Alderantziz kontatuta dagoela; bortxaketak irauten dituen hamar minutuetan kamerak
ez gaitu kanpora bidaltzen, han eduki nahi gaitu, bortxaketaren lekuko egiten gaitu.
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josune muÄoz: Manga, animea eta zinema; emakumeak iruditan

Komikia, animea eta zinema aztertuko ditugu bi norabide desberdinetan: batetik
emakumeak nola agertzen eta islatzen diren, bestetik emakumeek nola erabili eta erabiltzen
dituzten.
Irudi-mundu aberats eta konplexu hauek erakusteko orduan, egun merkatuan dauden bi
aukera aztertu eta desberdinduko ditugu: mendebaldeko komikia eta marrazki bizidunak batetik
Japoniatik datozen anime (marrazki bizidunak) eta manga (komikia) bestetik. Horretarako anime
zati batzuk eta manga genero desberdinen aleak ikusiko ditugu.
Komikia eta mangaren artean dagoen desberdintasuna azalduko badugu ere, bien
ezaugarririk nabarmenena istorioak irudien bidez kontatzea edo narratzea da. Irudiek ez
badaramate narrazioaren zama, hasiera batean, ez da komikia; album ilustratu bat edo narrazio
irudiduna litzateke. Iruditan narratzen dela esatean irudi horren barruan agertzen diren eduki
desberdinei buruz (irudia, testua, koloreak...) ari gara.
Mendebaldean, gehienetan, istorioak lauki edo laukizuzen-formako binetetan garatzen
dira, egun bineta gabeko komikiak gero eta ugariagoak izan arren. Binetetan narrazioa,
mugimendua, elkarrizketak, deskribapenak, zaratak, hotsitzak

eta era berean (zineman

bezalaxe) plano desberdinak tartekatzen dira. Orokorrean ezkerretik eskumara doan istorioa da
garrantzitsuena eta egitura narratiboa lineala izan ohi da. Zenbat eta xehetasun gehiago jarri nahi
gero eta bineta gehiago agertuko dira, bakoitzak informazio une bat (narratiboa, deskriptiboa,
ingurunekoa...) sortuz.
Komikiak bere historian zehar ezaugarri batzuk izan ditu: beste euskarri batzuetan
agertzea (egunkarietan, aldizkarietan...), herri-kulturaren (edota behe mailako kultura) barne
egotea, bere istorioak eta trazuak ez artistikotzat hartzea... Guzti horiek kritikoen gutxiespen
luze eta iraunkorra eragin dute. Azken hamarkadetan komikiek onespen eta aldeko kritika
gehiago jaso dituzte, komiki zein literatura kritikaren korrente berriak medio. Egun artetzat
hartzeko bidean dugu komikia.
Komikia uste baino hurbilago egon da zinema mundutik, storyboarden erabilerarekin
adibidez. Filma egin baino lehen istorioa irudietan antolatzea aspaldiko ohitura da Hollywooden
nahiz munduko beste edozein zinema industriatan. Storyboard hauek inoiz ez dira arte lanak
kontsideratu; nahiz eta aste askotako lana izan ez dira komikiak bezain landuak, ez eta argitara
emateko sortuak ere. Persepolis filma ikustean storyboard horien beste erabilera bat egin
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daitekeela konturatuko gara, marrazki bizidunak bihurtzea horietako bat.
Marrazki bizidunetan irudiak erabiltzen badira irudiak mugimenduan, bizirik, dauden
irudipena emateko erabiltzen dira. Hau lortzeko gure kulturan, batez ere Walt Disney faktoriatik
datorren materialean, gutxi gora behera 16 bineta edo lauki segundero sortu behar dira. Denok
ezagutzen dugu 16 lauki segundoko horiek lortzen duten emaitza erakargarria, liluragarria.
Marrazki bizidunen industria jaio zenerako zinema oso garatuta zegoen eta bere ikusnarrazioaren baliabide asko (plano desberdinak, enkuadreak, kameraren mugimenduak...)
erabiliko dira marrazki bizidunetan ere. Ondorioz XX. eta XXI. mendean komikia, zinema eta
marrazki bizidunen arteko eragina etengabea izango da; batez ere mendebaldeko ikus kulturan
oinarritutako elkarreragina.

Manga eta animea
Lehenago aipatu dugunez mangan ere (irudi jauzia japonieraz) istorioa irudien bidez
narratzen da; nola narratzen den hor desberdintasuna.
Egungo mangan istorioa eskuinetik ezkerrera irakurtzen da; nahiz eta binetak agertu
askotan orrialde osoa da informazio edo narrazio gunea, osorik irakurri arte ez da ulertzen.
Orrialdea bineta handi bat da, irudi mota desberdinek elkar osatzen diren bineta. Irudiek dakarten
informazioa askotakoa izan daiteke: narratiboa, emozionala, mugimenduzkoa, estetikoa,
poetikoa... Egungo mangan, bereziki ondoren aipatuko dudan Shojo mangan, istorioek ez dute
hain egitura lineala; soinuek, giro estetiko eta emozionalek garrantzi handia dute pertsonaien
barne mundua adierazteko orduan; bizi eta sentitzen dutena islatu nahi da.
Egituratzeko modu desberdin hau nortasun handikoa da; orrialde konplexu hau
dakarkigun berritasunagatik oso erakargarria egiten zaigu. Bistan da gure egituratzeko modua
bezain baliagarria dela; etengabeko eragina izan du azken hamarkadan.
Mangaren historia luzea da, XIX. mendean ere erabiltzen baitzen. Hala ere XX.
mendean, Osamu Tezuka (1928-89) maisuaren eskutik, hartuko ditu egungo ezaugarri, nortasun
eta garrantzia; bera da manga modernoaren aintzindari eta sortzaile nagusia.
Osamu Tezukaren gurasoek manga maite zuten eta Osamuk txikitatik jaso zuen
zaletasuna. Gaztaroan Walt Disney faktoriaren lanak ezagutu zituen; zeharo liluratuta, jariatzen
zuten magia eta lilura eraman nahi zituen Japoniara. Inoiz ez zuen arazorik izan Walt Disneyren
lanari zion miresmena aitortzeko. Izan ere mangan agertzen diren begi handidun marrazki horiek,
bereziki begi handiak diren Bambi pelikulako pertsonaiei egindako nolabaiteko omenaldiak dira.
Bere eraginez, begi handi horiek mangaren ezugarri bihurtu dira.
Astro boy saiotik aurrera agertuko diren begi handi eta famatu hoiek ez dira Walt Disney
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faktoriatik maileguan hartutako osagai bakarra; Osamuk ume zein helduengana irudietan
hurbiltzeko estilo osoa hartu, egokitu eta hobetu nahi izan zuen bere ibilbide artistiko osoan.
Tezuka, manga modernoaren aintzindaria izateaz gain, animearen bultzatzaile handia izan zen
eta 1961ean Mushi Productions, bere anime faktoria, sortu zuen.
Animeak Japonian egindako marrazki bizidunak dira. Walt Disney faktoriatik datozen
materialak gutxi gora behera 16 bineta edo lauki segundokoak izaten direla azaldu dugu
dagoeneko eta horrek irudigile, material, denbora eta diru askoren beharra dakar. Bigarren
Mundu Gerraren ondoren Japonian ez zuten industriarik ez dirurik hain marrazki bizidun landuak,
bikainak eta garestiak egiteko. Egitura eta ekonomia-arazo hauen ondorioz beste bide eta
baliabide batzuk aurkitu behar izan zituzten; animeari egun dituen ezaugarriak emanez.
Hasteko 16 bineta segundoko sortu beharrean 8 bineta baino ez dira erabiltzen. Honek
“mugimendu mugatua” efektua dakar.
Prozesua hainbeste merketzea lortu zutenez askoz ere merkeagoa zen marrazki
bizidunak Japonian eginarazi eta erostea. Egoera berri honen ondorioz heldu ziren hain
ezagunak bihurtu ziren Heidi eta Marco; gehienok ezagutu eta gogoratzen ditugu, baita izan
zuten arrakasta. Hala ere Mazinger Z izan zen belaunaldi baten ikonoa bilakatu zena, manga
izpiritua espainiaratuz. Mazinger Z desberdina zen, ez zen mendebaldean ikusteko sortutako
materiala; Japoniarako baizik. Gure ohitura edota gustuetara egokitu gabeak, %100 Japoniarra,
izan zuen eraginik handiena, mangaren bidea irekiz.
Beraz animea iritsi zen lehena eta bere bidez hasi ginen manga ikusten, irakurri gabe. Ia
hogei urte igaro ziren mangaren booma iritsi arte. Japonian manga istorio bat sortzen da hasteko,
istorio laburra; arrakastatsua bada albumera doa eta album bihurtzen da seriea. Arrakastatsua
baldin bada seriea animera doa; animean kapituluka egiten da, mangan idatzitakoa kopiatuz.
Guk alderantzizko bidea egin dugu; lehenengo animea jaso dugu eta ondoren manga.
Euskal Herrira 80. hamarkada bukaeran heldu zen animea euskaraz, 90. hamarkadan booma:
Candy Candy, Sandybell, Harlock kapitaina, Arturo Erregea, Oliber eta Benji, Zodiakoko
zaldunak, Dragoi bola... Ai, hasierako falsetto-abesti kirrinkari eta ahaztuezin haiek...!!!
Orain arte aipatutako anime saioak telebista saioak dira baina zinemara ere heldu zen
animea filmen bidez. Telebistan ikustea esperientzia atsegina bazen pantaila handian ikustea
esperientzia harrigarriagoa zen. Gure zinemetara heldu zen lehengo anime filmea Akira (1988,
Japonian) izan zen, izen berdineko mangan oinarrituta. Akira ikusteak harridura eta zorabioa
sortzen zuen; ondoren behin eta berriro ikusiko genuen anime mota baten aurrekaria izan zen:
anime oso aktiboa, abenturazkoa, hango samuraien irudi eta baloreetan oinarritzen den heroia,
oso irudi sexistekin. Ageri diren balio estetikoak oso sexistak dira: gizonezkoak edo gazteak,
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gihartsuak, indartsuak, boterearen atzetik doazenak dira, indarra eta indarkeria erabiliz lortuz
nahi dutena. Anime mota honetan akzioa edo borroka dira osagarri nagusiak. Borroka
deskribatzen da: prestaketa, bidaia, borroka bera, irabaztea, galtzea, bueltatzea, damutzea,
dolutzea, eta hurrengoa prestatzen hastea.
Indarraren erabileran oinarritutako narrazio hauen kopurua nolabait orekatu da,
zinemarako animeari dagokionez, Hayao Miyazakik Studio Ghiblin, 1985etik sortu dituen filme
landu, eder, erakakargarri eta poetikoen bidez (zuzenean zinemarako eginak aurreko mangarik
gabe). Euskaraz Chihiroren bidaia (2001) da bere lanik ezagunena.
Baina emakumeek zer nolako hartu-emanak izan dituzte Komikia, manga eta animeekin?
Aurretik aipatutako izenak begiratzen baditugu, izen guztiak ginonezkoenak dira; gizonezkoen
buru eta eskuetatik sortutako mundua da. Ondorioz emakumeei buruzko irudi eta edukiak oso
matxistak izan dira askotan. Komikian, mangan eta animean emandako emakumeen irudia oso
sexista izan da.
Gehienetan emakumeak bigarren mailako pertsonaiak dira ( neskalaguna, laguna, ama,
alaba edo arreba), protagonista mutil edo gizon baten ondoan. Protagonistak direnean
estereotipo sexistez josita agertzen dira edo neska eta emakume on-onak dira ( gazteak, lirainak,
garbiak, zintzoak, langileak eta garrantzitsuena, esanekoak) eta beraien helburua mutil edo gizon
baten maitasuna lortu eta mantentzea da; edo txar-txarrak dira (zaharrak, edo gazteak baina
orduan lizunak, alferrak, gezurtiak...). Hezur haragizko emakumeek oso leku gutxi dute.
Ikus dezagun guzti honen islada mangaren munduan: manga generoka sailkatu ohi da,
irakurlearen adinaren arabera. Adin, egoera eta mailaren arabera ezagunenak eta irakurrienak
direnak aipatuko ditut.

KOMODO (umea japonieraz). Umeentzako sortutako manga da; istorioak ulerterrazak,
laburrak, arinak eta umoretsuak izaten dira. Umeei zuzendutakoak izanda helduek ere begiratzen
dituzte, guztientzat pentsatuak baitira. Gure ingurura Komodo manga gutxi heltzen da baina oso
ugariak eta famatuak dira Komodo animeak.
Orain arte Japonian egon den Komodorik arrakastatsuena emakume batek sortua izan
zen, Machiko Hasegawaren Sazae-san. Sazae-san (1946, hasieran umorezko tira bat) Tokioko
familia baten abenturak eta gorabeherak kontatzen dira. Urteen poderioz umoreari Japoniako
gizartearen kronika eta kritika gehitu zitzaizkion, Bigarren Mundu Gerra ondoko Japoniaren
kronikagile eta ikono bihurtuz. Munduan inoiz eman den telebista saiorik luzeena da Sazae-san,
1800 saio baino gehiago ikusi baitira 1969tik. Mendebaldean, tamalez, Sazae-san ez da
ezagutzen; inoiz ez da itzuli, kapitulu gutxi batzuk baino ez AEBetan.
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Machiko Hasegawaren sentsibilitate feminista agertzen diren emakume- irudietan ageri
da. Aurrerago sakonduko dugu honetan baina Japoniak oso jendarte patriarkala du eta
emakumeen errolak patriarkalak izaten dira, bigarren mailakoak; gizonen inguruan menpeko ez
bada, sexualizazio handiz irudikatzen dira (gogoratu, dotore, jakintsu eta finak diren geishak)
Machiko Hasegawaren lanean, eta agian hori da bere erakargarritasuna, emakumeek
protagonismoa eta izaera dute.
XX. mende bukaera eta XXI. mendearen hasieran guganaino heldu diren animeen artean
hiru dira famatuenak: Shin-chan, Doraemon, eta Pokemon. Shin-chan 2000. urtean hasi ziren
ETB1ean emititzen baina ez dakigu ziur Doraemon katu kosmikoa noiz hasi ziren emititzen.
Pokemon izan da iristen azkena. Shin-chan animean, Sazae-sanen bezala, familia baten
pasadizoak kontatzen dira, arreta seme gaztearengan jarriz. Umorez kontatuta ei dago baina
batzutan Japoniako umorea ez dator bat hemengo umorearekin eta guraso-elkarte batzuk kexatu
izan dira. Doraemonek, XXII. mendetik Norita laguntzera datorren katu kosmikoaren abenturek,
mundu osoan jaso dute harrera ona. Shin-chan eta Doraemon komodo manga zein animeek era
guztietako bertsioak izan dituzte. Anime pelikula batzuk zinemetan estreinatu izan dira eta
bideorako anime pelikulak ere ikusi ditugu.
Pokemon animea ez dator aurreko komodo manga batetik, bideo jolas famatu batetik
baizik. Nork ez du Picachu ezagutzen, nork ez du bere irudi horia inoiz ikusi? Arrakasta itzela
izan du; oso anime koloretsu, arina eta deigarria da. Istorioak berriro ere lehiakortasunean eta
borrokan oinarritzen dira eta honekin ere guraso elkarte batzuk kexu izan dira, indarkeriazko
edukiengatik batez ere.
Shin-Chan, Doraemon nahiz Pokemoneko pertsonaia nagusiak mutilak dira eta istorioak,
errez ulertzea eta arinak izatea lortu nahian, topikoz josita daude; rol tradizionalak eta aurrejuzkuak etengabekoak dira.

SHONEN (japonieraz mutila). Mutil nerabeentzako sortutako komikia da, gehien saldu
eta irakurtzen den generoetakoa. Shonen genero barruan egungo zein antzinako heroien
(samuraiak) abenturak, gudak edo futbola izaten dira gai nagusiak; batzuetan amodiozko
istorioak ere tartekatzen dira. Oso istorio dinamikoak, indarkeriazkoak eta, lehenago esan dugun
bezala, sexistak dira. Protagonistak mutil edo gizon gazteak baina mutilek nahiz neskek
irakurtzen dituzte; Dragon ball eta Naruto dira ezagunenak.
Gizonen eta gizonentzako komikiak irakurtzeko ohitura izan arren, emakumeei beti zaila
izan zaie irakurtzen zutenarekin identifikatzea. Japonian arin konturatu ziren horretaz; neskek
gozatzeko manga berriak behar ziren eta behar honetatik sortu zen Shojoa.
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SHOJO (japonieraz neskatila). Neskentzako komikia da. Hasieran generoa gizonek sortu
zuten. Osamu Tezuka izan zen (berriro ere) sortzaile nagusietako bat. Hasieran Shonenen
antzekoak ziren baina istorioa modu miresgarriagoan kontatuta. Mugimendua, fantasia,
ustekabeak etengabekoak ziren eta guzti horren protagonista neska gazteak.
Machiko Hasegawa salbu ez da beste emakume egilerik agertuko 70. hamarkada arte.
Hemendik aurrera hasiko dira emakumeak Shojoa sortzen, egungo ezaugarrietara bidea eginez.
Riyoko Ikeda, Yumiko Oshima, Moto Hagio eta beste zenbait egilek lerro formako egiturak hautsi
eta eduki estetiko nahiz emozionaleko istorioak azpimarratuko dituzte, gehienetan amodiozko
istorioak. Pertsonaien barne mundua erakusteak garrantzia du neskak protagonista diren istorio
hauetan. Baliabide desberdinak erabiliko dituzte horretarako: orrialdea unitate bezala agertzea,
zeharkako binetak, zoomak eta hitz-irudi lotura desberdina, askeagoa eta sortzailea.
80. hamarkadan Yoshidi Uchida, Akimi Yhosida, Yumiko Igarasi eta beste zenbait
emakume gaztek jarraitu zuten Shojoan eta honen anime bertsioaren baliabide berrietan
sakontzen. Yumiko Igarasi Euskal Herrian famatua izan zen Candy Candy manga eta anime
saioaren sortzailea da.
Shojo generoak eduki emozionalak adierazteko bide berriak aurkitzen jarraituko du.
Lehen aipatutako baliabideei emozioen karikaturak egitea gaineratuko zaie.
Irudi hauek istorioaren arabera agertuko dira, pertsonaiak sentitzen ari diren emozioak
azpimarratzeko eta bide batez arintzeko: haserre handia, tristura sakona, lotsa edo beldur
ikaragarria, harridura itzela dira karikatura bihurtutako emozioetako batzuk.
Shojoak bizi izandako arrakastaren ondorioz 90. hamarkadan ugaritu egiten dira egileak:
Miwa Ueda, MIhona Fujii, Kaori Auki, Yoko Matsushita, Ichabana Higuchi, Arina Tanemura, Oda
Hijedi edo Risa Ito. Yuu Watase eta Ayame Shoroi azpimarratuko ditugu, Clamp taldearekin
batera.
Eragin handia izan du Japonian, AEBtan eta Espainian Yuu Wataseren lanak. Bere lanik
ezagunenak Ayasi no Ceres eta Fushigi yo ji dira, istorio luze eta fantastikoak.
Egunerokotasunarekin irudimen handiko istorioak tartekatzen dira; asko irakurri eta kopiatu izan
dira.
Yuu Watase rekin batera, Clamp taldeak ere eragin handia izan du. Lau emakume
gazteren ikuspuntuak, ideiak, desberdintasunak eta irudimenak daude talde honen barruan.
Beraien mangetan Shojoaren iruditegia errepikatzen da: neska eta mutil gazteak, ederrak, argalargalak, zango luzedunak, begi handikoak eta zenbaitetan neskak edo mutilak diren bereizteko
zailak. Oso estetika landua da amodiozko istorioak kontatzeko erabiltzen dutena; Shojoaren
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baliabide guztiak erabiliko dituzte. Lan ugari itzuli dira eta XXI. mendearen hasieran gehien
kopiatzen zirenak dira.
90. hamarkadatik aurrera Shojoaren eragina ez da irudietara mugatuko. Albumetatik
kalera egiten du jauzi. Azaltzen ari garen fenomenoaren adibidetzat har dezakegu Ayami Shiroi
egilearen Rosacruz shojoa.
Manga honetako istorioa ez da berria: egia fantasiarekin nahasten den amodiozko
istorioa; kasu honetan inguru neogotiko batean. Baina albumak atelier bat dakar, moda
proposamen bat; nahi izanez gero protagonisten antzera jantzi eta kalera irten ahal izateko.
Miwa Uedaren Peach Girl da beste Shojo manga eta anime bat. Institutuko nesken
amodiozko istorioak agertzen dira, anime errealista da. Orain arte aipatutako ezaugarri eta
baliabide guztiak agertuko zaizkigu hemen ere.
Gogoratu 8 bineta segundoko baino ez dugula ikusten, “mugimendu mugatua” efektua.
Fondoak ez dira aldatzen, ez dira mugitzen eta beste pertsonaiak ere ez. Hitz egiten ari den
pertsonaiaren ahoa baino ez da mugitzen; fondoaren eta pertsonaien aldaketak bat-batekoak
dira; zoomak behin eta berriro erabiltzen dira; irudi errealak eta karikaturak tartekatzen dira; oso
irudi gutxi erabiltzen dira baina mugimendu efektu handia lortuz hala ere; zaratak erabiltzen dira
fondoko lerroen mugimendua adierazteko.
Oso baliabide onak eta erakargarriak dira; pertsonaien barne mundua eta sentimenduak
oso ondo adierazten dira. Deigarria egiten da irudiek duten zama sentimentala, orokorrean
japoniarrak nahiko hotzak direla pentsatzen baita sentimenduak adierazterakoan. Baliteke
egunerokotasunean hain erraz adierazten ez dituzten sentimenduak orekatzeko sortzea material
guzti hau. Oso emaitza berritzaile eta erakargarria lortu dute eta hortik sortzen dira gure kezkak:
zein dira hain modu erakargarrian ematen dituzten edukiak? Nolakoak dira proposatzen dituzten
emakume irudi eta ereduak?
Japoniako mangetan eredu bat baino gehiago ageri da; Japonian manga fenomeno
erraldoia da. Shonen aldizkari batzuk milioika ale saltzen dituzte astero; Shojo batzuk salmenta
handia dute. Japonian mota guztietako mangak egin eta irakurtzen dira baina beste kontu bat da
gugana iristen den manga.
Aukeran duguna kontu handiz aztertu eta gomendatu beharrekoa da. Oso material
sexistak izan ohi dira eta bereziki arriskutsua da proposatzen den maitasun eredua. Shojo
mangetan eszenatokiak errealak (institutua, kaleak, tabernak, dendak, jatetxeak…) edo
fantasiazkoak (basoak, leku mitikoak…) izan daitezke; denboran ere orainaldian, lehenaldian edo
etorkizunean kokatu daitezke. Hala ere istorioak oso antzekoak dira beti, amodio istorioak.
Baina itzuli izan diren Shojoetan zein da behin eta berriro agertzen den maitasun
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eredua? Erromantizismo garaitik datorren maitasun eredua, erakargarri, arriskutsu eta kaltegarri
egiten zaiguna. Protagonistak beti maiteminduta daude, maitasuna da beraien bizitzetako ardatz
nagusia. Badirudi ezinbestekoa dela maiteminduta egotea eta maitasun hori lortzearekin lotuta
egongo dira beraien kezka, nahi eta ahaleginak. Victoriar garaiko Ingalaterran kokatutako
istorioetan ezkontzea izango da helburu nagusia (ikusi Kaoru Mori egilearen Emma shojo
arrakastatsua).
Amodio “on” bat lortzeko ibilbidea erakusten zaigu: bikote on eta txarren artean
desberdintzen ikasi behar da, baita lagun eta arerioen artean ere. Amodioa edo bikotea lortzeko
denetarik egin behar da eta protagonistak gora beheretan murgilduta ibiltzen dira, lortzen
dutenaren arabera. Neskek desiragarriak, desiratuak eta hautatuak izan behar dute, mutilen
desiraren objektu; behin amodioa edo bikotea lortutakoan denetarik egin behar da iraun dezan.
Hau kezkatzekoa da. Shojoa gero eta gehiago irakurtzen da, salmenta kopurua handia
da. Manga azokak Espainia osoan hedatuta daude, web orriak biderkatu dira eta edozein Fnacetan ikus daitezke neskak shojoak miatuz edo irakurriz. Irakurtzen delako da kezkatzekoa.
Hain erromantikoa den maitasun eredu honek, feministek salatu izan duten bezala,
emakumeak tratu txarrak, gehiegikeriak edo kaltegarriak diren harremanak jasatera bultzatzen
ditu.

SEINEN (japonieraz gizon gaztea). Gizon gazteentzako sortutako komikia da. Manga
hauek askotarikoak izan daitezke baina gai nagusiak politika, indarkeria eta sexua izan ohi dira.
Orain arte aipatutako eduki eta rol sexistak areagotu egiten dira. Manga mota honek ez du
Japonian izandako garrantzia edo hedapenik izan hemen orain arte. Izenburu eta egile batzuk
aipatzearren: Black Jack, Adolf edo MW Osamu Tezukamisua; Akira Katsuhiro Otomo; Ghost in
the Shell Masumune Shiro; Monster Naoki Urasawa; Blame! Tsutomu Nihei; Alien 9 Hitozi
Tomizaka; Blood, blood rain Mio Murao; Hellsing Kota Hirano; Gantz Hiroma Oku; Vagabond
Takehiko Inoue; Zetman Masakazu Katsura. Estralurtarrek, zonbiek, banpiroek eta samuraiek oso
gustagarriak izaten jarraitzen dute.
Manga eta animean Japoniako ahozko material fantastikotik edaten duten zenbait lan ere
iritsi dira: Dark Water, Llamada perdida, The ring…Beldurrezko filmen bitartez iritsi zaizkigu;
Japoniako ahozko literatura beldurrezko mundu horretatik dator. Clamp taldeak (Shojoaren
printzesek) Clover izeneko Seinen bat sortu zuen.

JOSEI (Japonieraz emakumea). Emakume gazteentzako manga da, hogei urtetik
gorakoentzat; Japonian asko irakurtzen da baina duela gutxi iritsi zaigu. Generoen arteko mugak
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malguak dira eta ugariak dira beraien arteko maileguak. Shojo eta Josei generoen artean kokatu
beharko genituzke Ai Yazawaren Paradise Kiss eta Nana lan ospetsuak edo Tomoko
Ninomiyaren Nodame Kantabile. Berriagoa da Mayoko Annoren Tokio Style, Josei izenarekin
argitaratu zen lehenengoa.
Josei mangetan Shojoko ezaugarri asko desagertzen dira. Irudi eta orrialdeen egitura ez
da hain estilizatua, errealagoa da. Sentimenduak adierazteko tarteak eta baliabideak urriagoak
dira. Emakumeen eta gizonen irudi fisikoa errealagoa da; fantasia edo leku mitikoak ia ez dira
agertzen; istorio gehienak Japoniako hirietan kokatzen dira, hurbilagoak, zuzenagoak dira.
Josei mangetan emakume protagonistak helduagoak dira; beraien kezkak eta zereginak
gaur egungoak eta errealistak dira. Josei mangen bidez Japoniako emakume gazteen bizimodua
ezagutu dezakegu: lan edo diru arazoak, familiarekiko harremanak, ikasketak, aisialdia …
Jorratutako gaiak anitzak dira nahiz eta amodioek eta desamodioek beraien lekua izaten jarraitu.
Manga hauetan pisu handiagoa dute lan kontuek edo protagonistek jendartean moldatzeko egin
beharreko ahaleginek; Japonian ere berdintasunerako urratsak beharrezkoak direla erakutsiz.

HENTAI. Topaketa sexuala. Manga erotikoena eta pornografikoena da; mendebaldeko
eredu sexistak ageri dira. Nahiz eta Hentai bat ez izan begira diezaiogun Tabu Shojo erotikoari.
Pedofilia istorio bat kontatzen da. Gizon gaztea neska gaztearen irakaslea da. Neska
maiteminduta dago eta irakaslearekin sexu harremanak izatearekin amesten du. Gizonak birjina
den bitartean ezetz esaten dio baina … Sexualki topo egiten duten unea begiratzen badugu ez
dago titi bururik, ez dago zakilarik eta gainera nola kendu dituzten ikusten da. Honetarako
arrazoia legea da, legez kanpokoa baita genitalak esplizituki agertzea.
Mendebaldeko pornoaren eredua jarraitzen da: ile gabeko alua (Japonian ile pubikoak
agertzea debekatuta dago) eta AEBtako titiak. Hala ere manga bukatzerako ezkonduko direla
badakigu. Hau Shojoan gertatzen da (ez Hentaian), beste merkatuetara eramateko material
sasipornografikoa; kontsumitzaileen adin muga jaisteko zakila kendu baino ez da egiten. Alua
kenduta ere aluaren zukuak ikusten dira, baina zakilarik ez. Anekdotikoa da baina asko esan nahi
du: genero aldetik dauden mugak oso malguak direla baina Japonian ere porno eredua
patriarkala indarrean dela.

YAOI. Beste manga erotiko mota bat da, mutil ederren (Bishonen) arteko amodioa. Yaoi
Shojo mangatik hurbil dago (neskei zuzenduta daude) eta mutilen irudia oso estilizatuta ageri da:
gazteak, eder-ederrak, argalak eta hanka luzedunak; askotan neska itxura izaten dute, mutilak
direla ahazteraino. Bi mutil hauek jauna eta morroia, samuraiak (saihoshi yaoia) edo indioa eta
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cowboya izan daitezke (Stallion). Saihoshia nahiz Stalliona neskei zuzenduta daude eta hemen
sortuak dira: Aurora Garciak eta Diana Fernandezek (Studio Kosen) kanpora begira lan egiten
dute eta arrakasta lortu dute AEBetan.
Yaoiren parekoa da Yuri Manga, neska ederren arteko istorioak kontatzen dituena.
Genero hau ez da heldu oraindik gure artera.
Orain arte genero ezagunenen eta irakurrienen izenak, ezaugarriak, egileak eta lanak
aipatu ditut baina Japonian izan diren beste komiki mota batzuk ere aipatzekoak dira.

GEKIGA, GARO edota SUPERFLAT: Manga alternatiboak
Genero hauek azaltzeko manga modernoaren hasierara eta egileetara jo behar dugu:
horietako bat da Osamu Tezuka. Nahiz eta lehen ere aipatu azpimarratzekoa da komiki
artistikoan izandako garrantzia eta eragina.
Osama Tezukak etengabeko lana gauzatu zuen mangaren mugak apurtu nahian. Egungo
Shonen eta Shojo mangen haziak ereiteaz gain anime berritzaileak ekarri nahi izan zituen.
Manga helduago eta artistiko hauen bidetik narrazio eta irudi baliabide gehiago aurkitzen saiatu
zen, manga artetzat har zedin. Bere laburmetraia esperimentalak (1962-1988) anime
artistikoaren adibide dira.
60. hamarkadan hasi zen Gekiga baina Osamu Tezuka 70. hamarkadan hasi zen bertan
parte hartzen (bultzada handia emango zion Phoenix eta Adolf lanen bidez). Gekiga lanak gaur
egungo eleberri grafikoen oso antzerakoak dira. Gaiak, egiturak eta marrak landuagoak nahiz
helduagoak dira; askotan autobiografiak edo Japoniako gizartearen konika/ kritika dira, mangak
eduki sozialak ere izan ditzakeela frogatuz. Irudiek errealitatearen antza handiagoa izango dute,
batez ere aurpegi eta gorputzetan (gehiegizko marrak alde batera utziz). Mendebaldeko
binetetan undergraund komikiaren kutsu handiarekin agertuko dira.
Garo aldizkaria nahiz eta 60. Hamarkadan hasi argitaratzen, 70. eta 80. hamarkadetan
indartu zen egile berritzaile ugariren lanei esker. Lana dohain egiten zuten baina ez zegoen
manga sortzeko mugarik. Baldintza hauekin egilerik sortzaileenak hurbildu ziren proiektura;
Yoshiro Tatsumi. Katsuhiro Otomo eta Jiro Taniguchi dira ezagunenak. 1996an amaitu zen
aldizkaria.
Iraun zuen 30 urteetan manga alternatiboa argitaratzeko aukera zabaldu zuen Garo
aldizkariak. Estilo anitzetako gaiak eta marrak landu ziren bertan: surrealistak, punk,
underground… Eragin handia izan zuen bide artistikoagoak jorratu nahi zituzten egile berri
askorengan: Shigeru Mizuki edo Takashi Murakami (Superflat mugimendu artistikoaren
sortzailea) batzuk aipatzearren.
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Mugimendu alternatibo hauek gizonezkoek sortu eta bideratutakoak ziren gehienbat
baina emakume batzuk ere izan ziren tartean: Hinako Sugiura, Carol Shimoda eta Suzy Amekane
adibidez. Hala ere Novelle Manga sortu arte ez da emakumeen lan berritzaile asko ezagutuko.

Japonia eta Europa elkartzen dira: NOUVELLE MANGA
Novelle Manga fenomenoa Fr†d†ric Boilet frantziarrarekin erabat lotuta dago, bera izan
baitzen sortzaile eta bultzatzaile nagusia. Boilet luzaroan bizi izan da Japonian eta manga
mundua hurbiletik ezagutu zuen (manga aldizkarietan argitaratu zen bere lana). Aldi berean
zinema frantziarra (Japonian oso maitatua) eta Bande dessin€e (Frantzian eta Belgikan sortzen
diren komikiak) ezagutzen eta miresten zituen. Fr†d†ric Boileten helburua istorioak kontatzeko
manga, zinema frantziarra eta bande dessin€e elkartzea eta aberastea zen, elkartrukeen bidez.
Guztiok ezagutzen dugu Europako zinemak egunerokotasuna islatzeko duen trebetasuna
eta historia luzea. Mangaren indar narratiboa ere azaldu dugu dagoeneko. Frantzia eta Belgikako
komikien estilo eta diseinuak bikainak izan dira urte luzez. Boiletek guzti hau elkartu nahi zuen
gaur egungo jendearen istorio xumeak modu hurbil eta dinamikoan kontatzeko, komikiak
irakurtzen ez zituztenak ere erakartzeko.
2001ean Tokion Nouvelle Manga ezagutarazteko egindako ekitaldien ondorioz
(manifestua irakurtzeko ikus www.boilet.net/es/nouvellemanga_manifeste_3.html) Frantziako eta
Belgikako zenbait egilek hegazkina hartu eta Japoniara jo zuten. Japoniako egileek egin behar
zieten harrera, etxeetan hartu, Japon erakutsi, hango kulturan barneratu eta bizitakoa mamitzen
lagundu; handik sortuko zen materiala ondoren Europan argitaratzeko konpromisoa zegoen:
Japƒn visto por 17 autores. Eskertzekoa da Espainian Nouvelle Manga ezagutarazteko Ponent
Mon argitaletxeak egindako apustua (egile gehienak bere katalogoan agertzen dira).
Antologia honek egile guztien izanak eta lanak batera ezagutzeko aukera eman zigun,
emakume batzuenak tartean: Fumiyo Kouno, Kan Takahama, Kiriko Nananan, Aurelia Aurita,
Moyoko Anno, Vanyda…
Emakume gazteek hasieratik parte hartu izan dute Nouvelle Mangan, mugimenduaren
oinarriak eta ezaugarriak oso gertukoak izan baitzaizkie (zenbait Boileten neskalagunak izan
dira), kalitate handiko lanak sortuz.
Emakumeek sortutako Nouvelle Manga gehienak atzekoz aurrera irakurtzen dira
mangaren antzera baina Europako komikiaren eragina nabaria da. Bineta itxietan kontatzen dira
istorioak: gaur egungo maitasun istorioak, gai autobiografiko edo sozialak; Sheinen eta Shojo
mangetan kontatzen diren istorio sexista, fantastiko edo bortitzetatik urrun.
Fumiyo Kounok La ciudad al atardecer Hiroshiman gertatutakoaren ondorioak aztertzen
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ditu berrogeita hamar urte beranduago, oraindik ere hor dirautela erakutsiz.
Kan Takahamaren istorioak intimistagoak dira. Takahama mugimenduaren hasierako
egilea da eta bere lanak lehenago iritsi ziren guregana, Boiletenekin batera, Mariko Parade
adibidez. Kan Takahamak bere lan guztietan Photoshopa erabiltzen du. Harrigarriak dira lortzen
dituen emaitza bisualak; irudiek nahiz istorioek sakontasuna hartzen dute, istorio bakoitzak behar
duen giroa emateaz gain nortasun handiko lanak lortuz. Monokuro kinderbook eta Awabi oso
gomendagarriak dira; sentsibilitate, estetika eta poesia darie.
Emakume hauen ekarpen nagusia ukitu poetikoa da; pertsonaien trataera eta detaileen
trataera poesiaren oso gertukoa da.
Kiriko Nanananen Blue aipatutako ezaugarrien adibidea da; Nobuko Yoshiya idazlearen
arabera eta eraginez Hana Monogatari bat sortu du, bi emakume gazteren arteko ezinezko
amodioa islatuz. Estetika oso estilizatua du eta erritmo oso pausatua, oso zen. Ia ez dago
elkarrizketarik. Protagonistaren barne mundua eta ezinegona bikain azaleratzen ditu; geldiro
irakurri eta dastatzekoa da.
Landutako gaiak eta emakumeen rolak beste modu batean ageri dira aztertutako azken
komiki hauetan. Desira, erotismoa eta sexua molde berrietan agertzen dira; sexismoz, misoginiaz
eta pornografiaz gainezka dagoen komiki mundura irudi fresko, xamur eta arinak ekarri dituzte.
Askotan oso esplizituak dira, beste batzuetan zeharkakoak; baina beti ere emakumeen
ikuspuntuaren eta sentsibilitatearen lekuko. Aurelia Aurita da egile nabarmenena. Aluak eta
zakilak agertzen dira baina baita laztanak eta musuak ere; plazerra eta maitasuna batera doaz,
samurtasunez. Hasieran sexu-harremana zena maitasun harremana bihurtuko da bi tomotan;
istorioak norabide sakonagoak ere erakusten ditu (zalantzak, jelosiak, ustekabeak, aurkikuntzak
…). Nouvelle Mangak desira, erotika eta sexua kontatzeko pornoarenak baino bide eder, samur
eta estimulagarriagoak ere badirela erakusten du; emakumeak ildo horretatik beste modu
batetako materiala eskaintzeko gai dira.
Literaturan, artean eta orain mangan emakumeek bide, ildo eta proposamen alternatiboei
probetxua ateratzen asmatu izan dutela erakusten du honek (AEBetako emakumeen lanak
Underground mugimenduan lekuko). Baina bide horiek normalizatzen, ospea hartzen eta
kanonizatzen direnean kanpoan geratzen dira. Nouvelle Mangarekin esandakoa baieztatzen da;
kanonizatzerakoan emakume guzti hauek bidean ez geratzea litzateke egokiena.
Dena den emakumeen lana eta presentzia inoiz ez da gaur egungoa bezain handia izan.
Badirudi gizonezkoen eskuetan egon den kultura esparru hau emakumezkoagoa bihurtzen ari
dela eta hori aberasgarria da. Mundu osoan emakumezko komikigile eta mangagileen
proposamenek haize berria dakarte, batez ere Europan eta Amerikan; baina hori beste
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batetarako utziko dugu.
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ZERRENDAK josune mu…oz
Emakumeek sortutako Mangak: Hurbiltzeko proposamen bat
-

Anno, Mayoko: Sakuran, Glenat, 2007
Tokio Style (5 vol) (JOSEI), Glenat, 2009

-

Aurita, Aurelia: Fresa y chocolate (2 vol). Ponent Mon, 2006

-

El Colectivo Clamp: Angelic layer (5 vol.), Ivrea, 2002
Clover (4 vol.), Ivrea, 2003
X de CLAMP (8 vol.), Norma, 2004
El chico que me gusta, Norma, 2004
Clamp, 6 asociaciƒn,2000

-

Garcia, Aurora; Fernandez, Diana: Saish•sh, el guardian, Livrea, 2007(Studio K•sen),
Stallion: Livrea, 2007

-

Grupo Acuarela (M‹ Victoria Rivero et M‹ Jose Gonzalez): Obssesion. Norma, 2007

-

Igarasi, Yumiko: Georgie (1986), Banzai, 2006
Candy-Candy

-

Ito, Risa: Ebichu (5 vol.), Ponent Mon, 2008

-

Kikuta, Mariko: Puedo verte siempre que pueda, Glennat, 2008

-

Kouno, Fumiyo: La cuidad al atardecer. Glenat, 2007

-

Kumi, Saori: Emma, Genko Books, 2006

-

Mori, Kaoru: Emma (8 vol), Glennat, 2004
Shirley, Planeta, 2004

-

Nananan, Kiriko: Blue, Ponent Mon, 2004
El amor duele, Glennat, 2009

-

Ohya, Kazumi: Pink prisioner, Glenat, 2005

-

Shiroi, Ayame: Rosacruz, Medea, 2007

-

Takahama, Kan: Monokuro kinderbook. Ponent Mon 2005
Mariko parade. Ponent Mon, 2006
Awabi. Ponent Mon, 2007

-

Ueda, Miwa: Peach Girl, Planeta, 2007

-

Vanyda: La casa de enfrente, De ponent, 2006

-

V.V.A.A : Japƒn contado por 17 autores Ponent Mon, 2005

-

Watase, Yuu: Fushigi yoji, (8 vol.), Glenat, 2004
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Ayasi no ceres (14 vol.), Glenat, 2005
-

Yazawa, AI: Paradise Kiss, (5 vo.), Ivrea, 2004
Nana (2? Vol.), Planeta, 2007

-

Yusa, Aki: Tab„, La CŒpula, 2007

Anime filmografia aurkitzeko begiratu
-

Zenbait Egileren artean: Cine de animaciƒn japones. Indice FilmogrŠfico. (459-73 orr).

Biografia
-

A.A.V.V.: Cine de animaciƒn japones, Ayto. San Seb.2004

-

Alibers, M‹Dolors: Cƒmo se hace un cƒmic, Edit. Onda, 1990

-

Berndt, Jaqueline: El fenƒmeno manga, Martinez Roca, 1996

-

Biblioteca de mujeres: El tebeo femenino, Horas y horas, 2004

-

Brigitte Koyama: Mil a…os de Manga, Electa, 2002

-

Eisner, W: La narraciƒn grŠfica, norma, 1998
El cƒmic y el arte secuencial , Norma, 2002

-

Gravett, Paul: Manga: la nueva era del cƒmic, H. Kliczkowski,2004

-

J.J. Rodriguez Moreno: La violencia de g€nero en el cƒmic Uni de C‡diz, 2009

-

Jorge Alonso, Ana: Las dimensiones social y pol‚tica del cƒmic, Diputaciƒn de M‡laga,
2006

-

Lizuka, Hiroyuki: Academia de mangaka, Planeta-Agostini,09

-

McCloud, Scott: Entender el cƒmic; Astiberri, 2007
Hacer cƒmics, Astiberri, 2007
La revoluciƒn de los cƒmic, Astiberri, 2007

-

Ramirez, Juan Antonio: El cƒmic fem. en Espa…a, Cua. para el di‡logo, 1975

-

Trondheim, Lewis: Cƒmo hacer un cƒmic, Faktoria K, 2009

-

V.V.A.A.: Del tebeo al Cƒmic (12 vol.), Panini, 2009

Izen hautatuak
-

Anno, Moyoko

-

Annoren, Mayoko

-

Auki, Kaori

-

Aurita, Aurelia
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-

Fujii, Mihona

-

Hagio, Moto

-

Hasegawa, Machiko

-

Higuchi, Ichabana

-

Hijedi, Oda

-

Hirano, Kota

-

Igarasi, Yumiko

-

Ikeda, Riyoko

-

Inoue, Takehiko

-

Ito, Risa

-

Katsura, Masakazu

-

Kouno, Fumiyo

-

Matsushita, Yoko

-

Miyazaki, Hayao

-

Mizuki, Shigeru

-

Murakami, Takashi

-

Murao, Mio

-

Nananan, Kiriko

-

Nihei, Tsutomu

-

Ninomiya, Tomoko

-

Oku, Hiroma

-

Oshima, Yumiko

-

Otomo, Katsuhiro

-

Shiro, Masumune

-

Shiroi, Ayame

-

Takahama, Kan

-

Tanemura, Arina

-

Taniguchi, Jiro

-

Tatsumi, Yoshiro

-

Tezuka, Osamu

-

Tomizaka, Hitozi

-

Uchida, Yoshidi

-

Ueda, Miwa
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-

Urasawa, Naoki

-

Watase, Yuu

-

Yazawaren, Ai

-

Yhosida, Akimi

-

Yoshiya, Nobuko
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aitor arregi: zineforak: sinbologia, metaforak zineman

Zinemak baliabide espresibo ugari ditu, hitzaz aparte: kamarak bere angulazioekin,
argiztapena, edizioa… metaforak barne.
Askotan ez gara ohartzen metaforak hor daudela. Ikuslearen atentzioa argumentuan
zentratzen da; sua, ispilua edo beste objekturen bat eszenatokiaren parte direla pentsatzen dugu
eta kitto. Baina pelikula batetan dauden elementuak askotan apaingarri soila baino gehiago
izaten dira. Elementu desberdinek askotan argumentu helburuak eta helburu dramatikoak dituzte.
Gai mardula da benetan honako hau eta beraz ez naiz gai ikusten merezi duen analisi
sakona egiteko. Nik, asko jota, planteatu nahi dudana zinemak hainbeste erabiltzen duen
elementu narratibo honetara, metaforara hurbilketa bat egitea da. Horretarako lehenik adibide
orokor batzuk jarriko ditut eta ondoren bi filmak erabiltzen dituzten metafora edo sinbologiaren
adibide batzuk aztertuko ditut.

Zinema eta objetuak
“Los objetos deben cumplir siempre ademŠs de su contenido ornamental, situacional o
realista, una finalidad argumental y dramŠtica por s‚ mismas”

Quim Casas.

Objektuek garrantzi handia dute zineman; batzuetan, literatura eta pinturan izandako
sinbolismoa izan dezakete. Filman agertzean esanahi bat iradokitzea edo azpimarratzea da
helburu nagusia. Askotan pantailan ikusten ditugun objektu horiek, batzuetan ia igarri gabe,
sentimenduak, egoerak, elkarrizketarekin esaten ez diren pentsamenduak… iradoki ditzakete;
beraien presentzia ez da dohakoa. Ispilu, telefono eta zigarroek parte hartzen duten filmeetan ez
dira sinbolo hutsak; era umilago batean filma aberasten duten konnotazioak dira. Ikus ditzagun
adibide batzuk.

- Ispilua
“La transparencia del espejo motiva su trascendencia: escapando al estatuto del objeto,
adquiere una vida personal, hŠbitos, caprichos imprevisibles”.

Jean Paris.

Zenbat aldiz ikusi ditugu pertsonaiak, egoera desberdinetan, ispilura begira! Ispiluak
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gizakia bere buruaren aurrean jartzen du eta hori gogorra izan daiteke. Ispiluak sugeritzen ahal
dizkigu autokontenplazioa, zerbaiten lekukotasuna, bakardadea, norbere irudia gaitzestea,
gizakiaren aurpegi ugariak edo iluntasuna.

- Telefonoa
“El tel€fono siempre ha constituido en cada domicilio una inquietante cabeza de puente
del populoso misterio que nos rodea”.

Fernando Savater.

Telefonoa, asko errepikatzen den beste objektu bat da. Zer esan nahi ote du?
Komunikazioa, inkomunikazioa, kabina telefonikoaren isolamendua, kanpotik datorren mehatxua
edo biren arteko hartuemana.

-Eskailera
“La escalera es un Šmbito cargado de contenidos simbƒlicos fuertes. El de trŠnsito,
sobre todo”.

Javier Maqua.

Eskaileraren sinbologiak eskaintzen ahal digu gorakada edo beherakada, pertsonaia
desberdinen egoera, desberdintasun sozialak edo bizitzaren joan etorriak.

RYAN`S DAUGHTER David Lean eta EL ESPIRITU DE LA COLMENA Victor Erice
Hasieran aipatu dizkizuedan bi filmeetaz hitzegiten jarraituko dut, David Lean eta Victor
Erice dira zuzendariak. Metaforak asko erabiltzen dituzten bi zuzendari dira. Bakoitzak bere zinea
egiteko modua du baina kontziente dira film batean ikus-entzunezko hizkuntzak ematen dituen
aukerak aprobetxatu behar direla, askotan ikusleak bereganatuko ez dituela jakin arren. Beraien
apustua da egiten dituzten pelikuletan sinbologia indartsu bat sartzea da. Uste dut ,ikuslea
kontziente izan ez arren, filmearekiko bere pertzepzioan eragina izaten dutela honelako
planteamenduek.
David Leani buruz hitz egiteko 1970 zuzendu zuen Ryan’s daughter filma aukeratu dut.
Filmak hiru ordu eta erdi irauten du eta momentu desberdinetan metafora eta sinbolo
desberdinak aurkezten ditu, edo nik behintzat ikusi ditut.
Klasikoekin askotan gertatzen den moduan istorioa, itxuraz behintzat, nahiko sinplea da.
XX. mende hasieran Irlandan, kostaldeko herri txiki batean, kokatzen da. Charles, herriko
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maisua, Dublinen izan da eta bueltan etorri da. Berataz maitemundua dago Rossy izeneko neska
bat, iraganean bere ikaslea izan zena. Gizonak berrogeita asko urte ditu, neskak aldiz hogei.
Ezkondu egiten dira baina arazoak berehala datoz. Bata eta bestearen behar sexualak
desberdinak dira. Charlesi aspaldi pasa zitzaion (inoiz eduki bazuen) jolasean ibiltzeko gogoa;
Rossy sexualitatean barneratzen hasteko irrikaz dago. Horrelako gatazka bat oinarian duen
bikote batek zaila du aurrera egitea.
Denbora aurrera doa eta ezer ez dela gertatzen ematen duenean Doryan izeneko militar
ingeles bat agertzen da. Honek herri txiki horretan gauzak aztoratuko ditu.
Maisulanekin gertatzen den moduan, bere ustezko sinpletasunaren azpian, gai asko
tratatzen ditu pelikula honek era mamitsu batetan. Zerbaitekin hastearren gizakia eta bere
ingurunearen arteko erlazioa aipatuko dut. Lehenengo fotograman iluntasunaageri da; iluntasun
biblikoa, Genesitik ateratako irudiak direla ematen du. Pixkanaka iluntasun horretatik
argitasunera pasatuko gara. Lehenengo aldiz film honetan argi-ilunen kontzeptua lantzen du
David Leanek. Hurrengo minutuetan ezagutuko ditugun pertsonaia oinazetsu, anbiguo eta
kontraesankorren aurkezpena dela esan genezake.
“Gizakia ilunetik argira eta alderantziz pasatzeko ez da ezer behar, naturarekin gertatzen
den bezala” esan nahi duela dirudi. Leanek probetxu asko aterako dio naturari bere pelikuletan,
ez soilik natura zalea zelako eta bisualki eder geratzen zelako. Lean kontziente zen espazioak
izan zezakeen indar sinboliko ikaragarriaz, espazioa eta pertsonaien arteko hartu emana ongi
kudeatuz gero. Horregatik, behin eta berriz kokatzen ditu bere pelikuletako pertsonaiak natur
eremu handietan.
Gizakiaren izaeraren ikerketa sakona proposatzen digu Leanek. Film guztian zehar
eguraldiak herri txiki horretan duen eragina ikusiko da. Sinbologiaren hariari helduz, eguraldia
herri txiki horretan bizi den giro latzaren islada izan daiteke. Frustrazio eta tentsio hori
etengabeko haizeak, euri ugariak… erakusten du; pentsatzeko gaitasuna baldintzatzen dute.
Rossy Charlesi ongietorria ematera etortzen zaionean hondartzara da beste une
adierazgarrienetako bat. Elkarrizketa bat sortzen da, argi ikusten da Rossy Charlesetaz
maiteminduta dagoela. Charles momentu batean hondartzatik desbideratu egiten da eta Rossy
Charlesek hondarrean utzitako oin markekin jolasean hasten da, beraien gainean oinez.
Zer esan nahi du honek? Nire ustez Rossyk Charlesekin batera egin nahi duela
etorkizuneko bidea esan nahi du honek. Nahiko lizun jarri zen Lean honi buruz BBCko irratsaio
batean galdetu ziotenean. Bere esanetan neska bero-bero dago eta gizonaren gainean jartzea
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nahi du. Sinbologia honen amaiera sinplea bezain adierazgarria da. Rossy Charlesen oin marken
gainean ari dela itsasoko olatu batek hondarrean tabula rassa egin eta marka guztiak ezabatzen
ditu Rossyren ametsak bat-batean desagerraraziz. Hau da, etorkizunean, dirudienez, ez da
horren erraza izango bien arteko harremana.
Aurrerago Rossy herriko abadearekin etorkizunari buruz hitz egiten ari da. Beste behin
hondartzan gaude, izan ere pelikulan zehar hondartza izango da espazialki garrantzia gehien
duen tokia. Rossyk ez daki zer nahi duen, baina ezinegona nabari zaio. Abadearen erretolika
elizarena da; ez ezazu burua horrenbeste nekatu. Ezkondu eta umeak hezi, zer gehiago nahi
duzu? Momentu horretan offean kaioen soinuak entzungo dira. Rossyk begirada altxatu eta
kaioei so egingo die. Abadeak gora begiratu eta etsipen aurpegiarekin “hegoak, ezta?” esaten du,
neska gaztearen desioen kontzientzia hartuz. Errazkerian erortzea izan daiteke baina niri
pertsonalki horrelako proposamenak oso ongi funtzionatzen dit, azpimarratu egiten du
pertsonaien barne egoera. Beharrezkoa al da? Ez dakit, baina argazkia hobeto ikusten laguntzen
du.
Michael Hanekek esaten duen moduan, billar partida batean gertatzen den bezala,
politagoa gelditzen da karanbola bat zineman aurretik bola txuriarekin tiro berean izkina batzuk
ikutu badituzu.
Doryanen pertsonaiak ere ekarpen metaforikoak egiten ditu. Doryan herri txiki horretara
igorria izan den soldadu ingeles bat da. Bizirik dagoen hildako bat dela esan genezake. Bere
lehenengo irudia argigarria da. Doryan autobusetik jaitsi eta motxila eskuetan duela norbaiten
zain dago. Bere irudia fantasmagorikoa da. Geroago jakingo dugun bezala Lehenengo Mundu
Gerrak aztarna fisiko eta psikiko itzelak utzi dizkio. Herrena da eta horrek zineman barrutik ere
herren dagoela esan nahi izan ohi du. Ezintasun fisikoak horrela erabiltzen dira.
Argi ikusten da, agertzen den momentutik, Doryanek duen infernua; Fredie Young
argazki zuzendariak egiten dion argiztapena iluna da.
Pelikulak aurrera egin ahala Doryan eta Rossyren arteko erakarpena sendotuz doa.
Rossy eta Doryan Rossyren etxe kanpoan elkartzen dira gau batetan. Aurretik ez diote elkarri ia
ezer esan; erakarpen fisiko hutsa da, primarioa. Hurrengo egunerako egiten dute hitzordua. Lore
batzuen ondoan ageri da Rossy. Etxean sartzen denean txundituta dago, pozik. Etxe barruan
bere senarra ageri da. Hitz batzuk egin ostean senarrak behatzarekin Rossyren soinekoa
seinalatzen du, Rossyren sexua dagoen lekura. “Zikina duzu hori” edo horrelako zerbait esan
ostean Rossyk “ah, bai, loreek zikindu didate” esaten du. Ez ote du esan nahi hurrengo
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egunerako hitzorduak berotu duela neskatoa eta barrutik bustita dagoela?
El esp‚ritu de la colmena Victor Erice donostiarrak egindakoa da, sinbologiaz jositako
beste istorio bat. Frankismoaren ilunabarrean egin zen filme hau (1973). Espainiako herri txiki
batetan kokatuta dago eta bertan neskatila txiki batek Frankensteinen figura eta berak
errepresentatzen duena, zinean ikusi duelako, nola deskubritzen duen ikusten dugu.
Gogoratu dezagun zer den Frankenstein; aberrazio bat da beste gorpu batzuen puskekin
sortutako munstroa. Baina aldi berean gizaki biziduna da, bere sortzaileak eta orokorrean
jendeak baztertua, zergatia bilatu nahian dabilena. Izaki honek ez du lekurik eta gizartearen
ertzean bizi da.
Frankenstein munstroak Ana neskatoari gizarteak desberdina den orori ematen dion
tratua erakusten dio. Hemen hasten da Erice sinbologiarekin. Anaren aitak erlategi bat du,
gizartearen metafora zuzena. Ana munstroak herrian duen patua ulertzen hasten da ikusi duen
filmean. Korronte nagusitik aldentzen dena mingarria da gizartearentzat; erlategiarentzat.
funtzioak betetzen ez dituena mehatxu bat da. Hara hor, Frankenstein.
Pixkanaka Ana mespretxatua den guztiarengana gerturatzen hasten da. Argi adierazten
ez den arren, neskatoak munstroa eta pertsonaia desberdinekin egiten dituen paralelismoak
antzematen ditugu. Hainbat outsider eta marjinatu ikusten dira filmean; Batzuk beste batzuk
baino argiago. Bat aita da; isilik dagoena, melankolian murgildurik beti. Bestea pelikularen
erdialdera etxola batetan agertzen den makia.
Oso adierazgarria da Ana eta bere ahizpa aitarekin perretxikotara joaten direneko
eszena. Aitak perretxiko jangarri eta pozoindu baten arteko diferentziak azaltzen dizkie.
Aurrerago dagoen eszena batetan ikusiko dugun bezala, Anari perretxiko pozoinduak deitzen dio
atentzioa, ez jangarriak.
Isabel, Anaren ahizpa, desberdina da; integratuagoa dirudi, konformeagoa, ezinegon
gutxiagokoa. Ana ez da bere ahizpa bezain normala. Zailtasunetan, arriskutsuak diren egoeretan,
bere barne unibertsoan sartzeko erraztasun natural bat du.
Bukatzeko, hitz egin dezagun eszena zoragarri bati buruz. Irakasleak panpina bat
ekartzen du klasera eta umeei panpinak dituen hutsunetan organoak jartzeko eskatzen die. Ume
bati urdaila jartzea tokatzen zaio, beste bati birikak. Irakasleak Anari panpinari begiak jartzeko
eskatzen dio; begiak; ikustea. Antenak erne dituen neskatoa da Ana, beste umeek baino gehiago.
Begiak, begirada; pelikula hau mundua ikusteko era desberdinei buruz ari baita. Anak etxean
ikasi du begiratzen; aitak erleak zaindu eta begiratu egiten ditu, gizartearen ertzetik; gizartea
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ZERRENDAK aitor arregi
Film hautatuak
-

El esp‚ritu de la colmena, Espainia, 1973. Zuz: V‰ctor Erice, xx orr.

-

Ryan’s daughter, Erresuma Batua, 1970. Zuz: David Lean, xx orr.
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Zinema desberdin bati buruz hitz egitea proposatzen dizuet. Planoz plano idatzia,
landua… Mario Benedettik esan bezala, existitzen den hegoalde hartan.
Zinema beste begirada, beste ikusteko eta ulertzeko modu bat praktikatzea da. Zinema
ez dira soilik lehenengo planoak, raccordak, travellingak edo sekuentziak; beste begirada batez
ere eraikia dago, beste istorio batzuetaz, azalez azal, eskuz esku, begietara begiratuz.
Gaztelaniaz esaten den bezala: “de los efectos especiales a los siempre especiales efectos”.
Horregatik elkarrekin bidaiatzea nahi dut, adibidez Buenos Airesen zain daukagun zinema
porte…o batetara; Sao Paulo edo Mexico DFko edozein kaletan dagoen zinema pantaila galdu
batetara; La Habanako Yara zineman proiekzio bat dagoen bitartean kanpoan dagoen bizitzara;
Copeliako izozki eta sentsualitatearen artean maindire zuriekin egindako kale zinemara; Boliviako
altiplanoan; Venezuelako ohian batean; Santiagoko edozein auzo txirotan. “Pasen y vean”,
ikuskizuna hastear da: “•Luces, c‡mara, acciƒn!”
Begiradaz hitz egiten dizuet, metafora eder bat behar dut, soinu eta irudiekin.
Horretarako ekialdera egingo dut bira, Theo Angelopoulosi deitzen diot eta La mirada de Ulises
filmaren lehenengo sekuentzietako bat eskatzen diot; gaueko paseoarena. Erbestetik bueltatzen
den zine zuzendariak lehenengo aldiz bere jatorrizko hirian erakusten du bere filma. Bere
jarraitzaileek tramaren garapena zehaztasunez begiratzen duten bitartean betiko fanatikoek hiritik
erakustaldiak egiten dituzte kantu erlijiosoen artean; piztutako antortxen kontrako euritakoak,
polizia eta etenaldia; lehenengo begiradaren bila ari den errealizadorea; Kanakis anaiek XX.
mende hasieran egindako Balkanen inguruko lehen filma; Harvey Keitelen bizitzako paperik
onenean, jatorrietara egindako bidaia baten kronika.
Lehenengo begirada, zinema historiako pasio eta islada balitz bezala. Baina non dago
latinoamerikar zinemaren lehenengo begirada? Zenbat aterki daude irekita Rio Granderen
hegoaldean, Ipar Ameriketako industriari aurre eginez ikuspegi propio bat defendatzeko? Zinema
argi baten inguruan ari gara, Lumiˆre anaiek XX. mende hasieran hasi zutenaz.
Planeta guztian bezala, Hollywoodek munduarekiko duen ikuspegia zabaltzeko,
Majorsen lehenengo bulegoekin La Habanan, Mexikon, Santiagon edota Buenos Aires bezalako
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hirietan hedatzen hasi ziren aretoak: generoak, izarrak, eszenak, malkoak eta alegiazko AEBtako
barreak. Hamarkada ugaritan soinu gabekoa izan ondoren ingelesez hitz egiten hasi zen zinema;
edo espainolez edo latinoz, haiena ez zen beste kultura bat hedatzeko asmoz. Toki bakoitzeko
kostunbrismoa ere zabaldu zen, bere star system berezko eta transferiezinarekin batera: Dolores
del Rio, Maria Mercader, Jorge Negrete, Carlos Gardel, Cantinflas…
Baina guk beste begirada bat nahi dugu; Luis Bu…uel, Luis Alcoriza edo Margarita Xirgu
bezalakoak kontutan hartzen dituena; iheslari espainiarrak; fanatismoaren kontrako beste gerra
batean galtzaile izandakoak. Mende desberdinetako kulturetatik zuzenean edaten duten
zuzendari berriek dakarkigutena: Jorge Sanjin†s, Glaubel Rocha edo Fernando Birri.
Zinema, lehenengo aldiz; imajinatzen duzue lehenengo aldiz film bat ikusten deneko
sentsazioa? Ez naiz ari tren bat heldu delako korrika ikaratuta doazen Pariseko burgesez.
Charlotekin ikono gisa edo Octavio Cortazarrekin pentsatzen ari naiz, berak eraman gintuelako
hainbeste maite dugun irla zoragarri horren mendebaldeko zatirik sakoneneraino, Kubaraino.
Laburra eta ahaztezina den filma Por primera vez.
Saiatu nekazari horien urduritasuna barneratzen, haien ikus-entzunezko lehendabiziko
esperientziaren aurrean. Gorde betirako zuen erretinan ume horien aurpegiak. Victor Ericeren
Frankestein Ana Torrent ahaztezinaren begietan bezala, El esp‚ritu de la colmena. Cinema
Paradisoko Salvatore proiekzio kabinan Alfredo zaharrarekin batera dagoenean bezala. Hori bai
dela lehenengo begirada. Latinoamerikako zinema maiuskulaz, Octavio Cortazar, Por primera
vez, 1967an gaude.
Hori da zinema, ez gehiago ezta gutxiago ere; Latinoamerika orain dela hamarkada
batzuk konturatu zen horretaz. Ondorioz izen ahaztezinak heldu ziren: Miguel Littin, Santiago
Alvarez, Tom‡s Gutierrez Alea, Fernando Solanas, Sergio Cabrera, Paul Leduc, Roman
Chalbaud…; beranduago: Edurado Mignona, Juan Jose Campanella, Eliseo Subiela, Luc‰a
Puenzo, Guillermo del Toro, Alejandro Gonz‡lez I…arritu, Fernando Meirelles, Walter Salles,
Adolfo Aristarain, Marcelo Py…eiro. Amets eta utopiak ere landu zituzten, adibide bat Postales de
Leningrado (Mariana Rondƒn, Venezuela, 2007). Berriro ere ume baten ikuspuntua ageri da, bere
ama gerrillaria faltan botatzen duenarena.
Utopiaz eta ametsez beteriko etapa zen kontinente guztian. Gero Che, Salvador Allende
eta konpromisozko belaunaldi bateko milaka gazte akabatu zituzten. Kartzelak heldu ziren,
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torturak, desagertzeak, erbestea; zinemak ere eman zion jarraipena gertatzen ari zenari (adibidez
Fernando Solanas, 1985). Horrela hasten da Tangos, Gardelen erbestea; kamerari begirada
gehiago.
Horrela hitz egiten diote beraien buruei zinemagile latinoamerikarrek; komedia, drama,
zine beltza, musikalak… erabiltzen dituzte horretarako; kaleidoskopio-zinema, desberdina,
plurala; ia industria gabe garatzen da Argentinako, Mexikoko, Brasilgo edota Kubako lehengo
eskemak salbu. Gaurko eguneroko bizitzatik oroitzapen historikora jotzen dute, formatu
tradizionaletik muturreko esperimenturaino. Horren adibide garbia Esteban Sapir sortzaile
argentinarra dugu. Orain bi urte berak filmatu zuen La antena; begirada desberdin bat gehiago.
Nola hitz egiten du bere barnean zinemak? Ez zenituen ikusten Sapirren planoen atzean
Einsestein, Lang, Murnau edota Welles? Ikus-entzunezko historia konpartitu bat, zinema
latinoamerikarra ere barnean duena. Baina Amerikako zinema asko ikusi duzue? Zergatik heltzen
zaigu hain gutxi? Nork erabakitzen ditu gure gustuak? Nork bahitzen dizkigu gure ideia propioak?
Hitz egin beharko genuke pelikula hauetaz adibidez: Estaciƒn Central de Brasil, Tropa de
€lite, Nueve reinas, Whisky, Martin H, Actas de Marusia, El hijo de la novia, El lado oscuro del
corazƒn, Amores perros, Babel, El laberinto del fauno… Bai, heldu heltzen zaizkigu film
latinoamerikarrak baina asko koproduktoreen lege maltzurrei lotuta; Edo dena kontrolatzen duten
Majors handi batzuen estiloen araberako liburuetara lotutakoak: prozesu guztia produkziotik hasi,
banaketarekin jarraitu eta erakustaldira iritsi arte.
Baina utzi La Habanako malekoira eramaten. Hiri horri omenaldi bat da; baita bertako
jende anonimoari ere, Kubako zuzendaririk onenaren (nire ustez behintzat) begirada magikoari
esker. Bere izena Fernando P†rez da. Filma Suite Habana, beharrezkoa den erreferentzia bat da
Latinoamerikan maila pentsaezina lortu duen tradizio luzeko genero honetan, zinema
dokumentala; tarteko oztopo gabe, industrien gabeziatik haratago zuzendutakoak; kablezko
telebistak, aisia eta balore arraroak. Oraingoz begirada iraultzaren prozesuko kontraesanei
eskainiz, zuzenean kaleetara jaitsiz. Horrela amaitzen da Suite Habana. Gaua da eta ametsek ez
dute atseden hartzen. Bitartean John Lennonek kameraren ardatza bilatzen du, itsasoa.
Latinoamerikako zinema ere existitzen da. Hor dago guri begira, faltan ere botatzen
gaitu. Forma berriak, estiloak eta begiratzeko formak bilatzen dihardu; emakume eta gizon ugari
gauzatzen ari den ariketa, Kubako San Antonio de los Ba…oseko Escuela Internacional de Cine y
Televisiƒn bezalako erakundeekin; begiaren eta belarriaren eskola, ehunka gazte, gehienbat
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latinoamerikarrek, eztabaidatzen duten lekua; haien istorio propioak nola kontatu ikasten duten
lekua, hiru herrien eskola.
Bukatzeko, orain dela bizpahiru urte errodatu genuen omenaldi bat aipatzen amaitu nahi
dut, bideoklip berezi batekin. Silvio Rodriguezek oparitu zigun abesti bat non islatzen zituen bere
umetako ametsak pantailan; Blancanieves zuen izena; guk irudiak jarri genizkion; beste ume
baten begirada.
Octavio Cortazarrek esan bezala “irudiak mugimenduan proiektatzen diren izara handi
zuri batean ere aurki dezakegu zoriontasuna.”
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Film hautatuak
-

Actas de Marusia, Mexiko, 1976. Zuz.: Miguel Littin, xx orr.

-

Amores perros, Mexiko, 2000. Zuz.: Alejandro Gonz‡lez I…‡rritu, xx orr.

-

Babel, Mexiko, AEB, Frantzia, 2006. Zuz.: Alejandro Gonz‡lez I…arritu, xx orr.

-

Central do Brasil (Estaciƒn Central de Brasil),Brasil, Frantzia, 1998. Zuz.: Walter Salles,
xx orr.

-

El esp‚ritu de la colmena, Espainia, 1973. Zuz.: V‰ctor Erice, xx orr.

-

El exilio de Gardel: Tangos, Argentina, Frantzia, 1985. Zuz.: Fernando E. Solanas, xx orr.

-

El hijo de la novia, Argentina, Espainia, 2001. Zuz.: Juan Jos† Campanella, xx orr.

-

El laberinto del fauno, Espainia, Mexiko, 2006. Zuz.: Guillermo del Toro, xx orr.

-

El lado oscuro del corazƒn, Argentina, Kanada, 1992. Zuz.: Eliseo Subiela, xx orr.

-

La antena, Argentina, 2007. Zuz.: Esteban Sapir, xx orr.

-

Martin (Hache), Argentina, Espainia, 1997. Zuz.: Adolfo Aristarain, xx orr.

-

Nueve reinas, Argentina, 2000. Zuz.: Fabi‡n Bielinsky, xx orr.

-

Nuovo Cinema Paradiso (Cinema Paradiso), Italia, Frantzia, 1988. Zuz.: Giuseppe
Tornatore, xx orr.

-

Por primera vez, Kuba, 1967. Zuz.: Octavio Cort‡zar, xx orr.

-

Postales de Leningrado, Venezuela, 2007. Zuz.: Mariana Rondƒn, xx orr.

-

Suite Habana, Kuba, 2003. Zuz.: Fernando P†rez, xx orr.

-

To vlemma tou Odyssea (La mirada de Ulises), Grezia, Frantzia, Italia, Alemania,
Erresuma Batua, Jugoslabiako Errepublika Federala, Bosnia-Herzegovina, Albania,
Errumania, 1995. Zuz.: Theo Angelopoulos, xx orr.

-
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