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Zigortzaileak filmean, eskola uz-
teko erabakia hartuko du Aina-
rak (Izaro Baza aktorea). «Ezin
dut gehiago», aitortuko dio negar
zotinka irmo kontsolatzen duen
Leire lagunari (Amaia Aberastu-
ri). Leo (Andoni Delavigne-Ro-
bles) Baionatik iritsi berria da es-
kolara. Zientzialari bikote baten
seme bakarra da, azkarra, trebea
eta antiojoak daramatza. «Mar-
tziano» eta beste esanez iraindu-
ko dute. Sandra (Estibaliz Saraso-
la) ere nazka eginda dago mende-
ratzaileen trufa eta isekekin. Ne-
rabezaroaren lehen aztarrenak
bakean bizitzen ere ez diote uzten. 

Irakasle eta gurasoak egoera-
ren larriaz jabetzen ez direla eta
ondorioz neurririk hartuko ez du-
tela ikusita, zigortzaileen taldea
osatuko dute Leirek, Sandrak eta
Leok. «Zigorra emango diegu se-
kula ez dezaten inor jazarri!», hi-
tza ematen diote elkarri.  

Eskolako haur ustez ahulak
mehatxaturik dauzkaten mende-
ratzaileak beren tokian jartzeko
helburuz jardungo dute zigortzai-
leek, eta talde gisa bereizten dituz-
ten jantziak jarrita, eta borroka-
rako arteak eta dantzak erabilita,
era guztietako okerkeriak egingo
dizkiete menderatzaileei, alegia,
Angeli (Martin Gandiaga), Javiri
(Asier Vesgas), Davidi (Pello Ma-

dariaga) eta Fernandori (Nikola
Zalduegi). Gainerako eskolakide-
en aurrean irrigarri utziko dituz-
te, nabarmen. Eta azkenean ja-
kingo da egia. Haatik, bidean mal-
tzurkeria ez ezik, adiskidetasuna-
ren balioa ezagutuko dute ume ja-
zarriek, batzearen indarra. 

Aspaldion bullying-ari loturiko
gertakarien berri ez izanagatik,
eskola umeen arteko jazarpena
«zoritxarrez» desagertu egin ez
dela uste du Arantza Ibarrak, Zi-
gortzaileak filmeko zuzendariak.
Alfonso Arandiaren laguntzaz zu-
zenduriko pelikulan ez du drama-
rik egin nahi izan, nolanahi den.
«Filma idazteko, 11 urteko neska-
to baten azalean jarri nintzen, eta
saiatu nintzen kontaketa haren
irudimenaren bitartez egiten». 

Drama barik
Giro dramatikotik erabat alden-
duta, abenturazko komedia diber-
tigarria ondu du, eta bihar estrei-
natuko dute Arabako, Bizkaiko
eta Gipuzkoako aretoetan. Nafa-
rroan, abenduaren 23az geroztik
dago ikusgai. Eta Lapurdin, Nafa-
rroa Beherean eta Zuberoan es-
treinatzeko «ahaleginetan» dabil-
tza, Jose Maria Lara ekoizleak
esan duenez. Lortu ezean, tokian
tokiko elkarteen bidez emanal-
diak antolatuko dituztela ziurta-
tu du. 

Zigortzaileak filma ahal denik
eta jende gehienak ikustea, eta
gurasoen zein hezitzaileen lagun-
tzarekin umeek bullying-aren in-
guruan hausnartzea nahi du Iba-
rrak.Www.zigortzaileak.com In-
terneteko atarian hartarako apro-
posa izan daitekeen materiala ja-
rri dute.  

Tratu txarrak jasanez gero,
nork beretzat ez gordetzeko eta
taldean babesa bilatzeko deia
egin die Ibarrak Euskal Herriko
umeei. Aktore izan diren gazte-
txoek ere argi adierazi dute gisa
horretako portaerek ez dutela to-
kirik izan behar ez hezkuntza zen-
troetan ez kalean. «Halako egoe-
ren aurrean batzuek beste alde
batera begiratzen dute, hurrengo-
ak haiek izango diren beldurrez,
baina inor jazarria ez izateko be-
netan eraginkorra da ume guz-
tiak elkartzea eta horrelakorik
onartuko ez dutela garbi uztea»,
uste dute Aberasturik eta Saraso-
lak.  

Orain dela urte bi filmatu zuten
Zigortzaileak, uztaileko egun ho-
deitsu nahiz eguzkitsuetan, Biz-
kaiko hainbat tokitan: Portugale-

teko Zunzunegi institutuan, Kai-
ku arraun taldearen Sestaoko
egoitzan eta Santurtzi, Getxo eta
Berangoko kaleetan. Eta uda ba-
tez aktore bihurturiko umeez
gain, hainbat profesionalek parte
hartu zuten pelikulan, hala nola
Loli Astorekak, Ainhoa Jauregik,
Juan Carlos Gurrutxagak, Guru-
tze Beitiak, Maite Bastosek, Anne
Igartiburuk, Carlos Soberak, Ra-
fael Amargok...  

Astorekak Lourdes irakaslea-
ren papera jokatuko du. Saiatu
egingo da menderatzaileei aurre
egiten baina zenbait guraso eta
hezitzaileren jarreraren ondorioz
zail samar izango du. Filmeko une
batean menderatzaileetako bi ol-
dartu egingo zaizkio. «Gogorra
iruditu arren, horrelakoak maiz
gertatzen dira eskoletan. Erreali-
tateak fikzioari gaina hartzen dio
askotan», azaldu du Ibarrak.  

Zuzendariak badaki, halaber,
fikzioak errealitatea iraultzeko
bidea ireki dezakeela, edo gu-
txien-gutxienez, errealitatea hi-
gatzeko tresna izan daitekeela.
Eta asmo horrekin taxutu du fil-
ma. Pasarte batzuetan, fikzioa
fantasiaren eremura eraman du,
ume zein helduen iruditerian il-
tzaturik dauden eszena epikoak
berreskuratuz, eta pelikulako
pertsonaiak horietan kokatuz. 

Elkarrizketa eta abesti biziak
tartekatu ditu, eta pertsonaia na-
gusi den Leireren off-eko ahotsak
narratzaile orojakilearena egiten
du gertakari batzuk dagozkien
azalpenekin lotuz. Guztiarekin,
pelikula dinamikoa osatu du Iba-
rrak, atsegina eta ikusterraza.
Ibarraren aurreneko filma da Zi-
gortzaileak. 

Jazarpenaren aurka, laguntasuna
Bihar iritsiko da hainbat
aretotara ‘Zigortzaileak’
filma, Arantza Ibarrak
‘bullying’-az eginiko
abenturazko komedia  

Andoni Delavigne-Robles, Estibaliz Sarasola eta Amaia Aberasturi aktoreak, Zigortzaileak filmeko irudi batean. ‘ZIGORTZAILEAK’

Plaza › Kultura
34  berria 2011ko urtarrilaren 4a, asteartea

11 urteko neskato baten
azalean jarri eta filma
haren irudimenarekin
idazten saiatu nintzen»

«Irakasleei ere oldartzen
zaizkie gaztetxo batzuek;
errealitateak fikzioa
gainditzen du askotan»
ARANTZA IBARRA
‘Zigortzaileak’ filmeko zuzendaria

‘‘

2 Hilberria

Pete
Postlethwaite
Gizon arrunt
guztiz sinesgarria

M inbiziari aurre egin ezinik,
herenegun hil zen Pete

Postlethwaite, 65 urte zituela,
Shropshireko (Ingalaterra) erie-
txe batean. Gizonezko aktore
onenaren Oscar saria irabazte-
ko azken bost hautagaietako
bat izan zen 1994an, Jim Sheri-
danen In the Name of the Fat-
her filmean egindako lanari es-
ker. Steven Spielbergek «mun-
duko aktorerik onena» zela
esan zuen behin, Postlethwai-
teri buruz ari zela, biek The Lost
World: Jurassic Park (1997) fil-
mean parte hartu eta gero, zu-
zendari lanetan bata, aktore
bestea. Bryan Singerren The
Usual Suspects (1995) filmean
Kevin Spacey, Gabriel Byrne,
Stephen Baldwin, Benicio del
Toro eta Kevin Pollaken ondoan
egin zuen lanak ere arrasto sa-
kona utzi zuen. Gizon arrunten
rolak jokatu ohi zituen, natural-
tasun eta sinesgarritasun han-
diz. Filmetan lan egin aurretik,
antzerkian aritu zen.

Erredakzioa Bilbo

Pablo Picassoren Gernikamargo-
lana behin betiko Gernikara alda-
tua izan dadin eskatzen duen mo-
zioa onartu du, aho batez, herri
horretako udalak. Testu horre-
tan, Gernikako Udalak horretara-
ko «behar diren urratsak» egiteko
eskatzen die hala Bizkaiko Foru
Aldundiari nola Eusko Jaurlari-
tzari. EAk aurkeztu du mozioa
osoko bilkuran, EAJk Batzar Na-
gusietan Picassoren koadroa Bil-
boko Guggenmheim museora
eramateko eskaria egingo duela
jakinarazi ostean.

‘Gernika’
Gernikara
eraman eta han
uzteko eskatu
du udalak


