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Afrikatik Almeriako kostaldera
(Espainia), eta ondoren Euskal He-
rrira iristen den pertsona baten bi-
daia kontatuko du Naufragio fil-
mak, Pedro Aguilera zuzendari do-
nostiarraren bigarren lan luzeak.
Ez da etorkinen inguruko filma
izango, ordea, bidaia misteriotsu-
baten ingurukoa baizik. Afrikako
magia eta kondairak tartean dire-
la, «bidaia existentziala» kontatu-
ko du filmak, eta Solo Ture eta Iña-
ke Irastorza  izango ditu protago-
nista. 

Ez da etorkinen erretratu sozia-
la izango. Irudimenari jarraituta,
etorkinetako baten psikologiatik
abiatutako bidaia baizik, Aguile-
rak azaldu duenez. «Guztiok uste
dugu badakigula nola sentitzen di-
ren pertsona horiek. Zergatik uste
dugu guztiak berdinak direla?».
Eginkizun misteriotsu bat betetze-
ko helduko da Robbinson Euskal
Herrira. «Ez da etorkin bat gehia-
go. Irudimenerantz doan indar bo-
teretsu bat da, magia eta misterio-
arekin harremanetan dagoena». 

Vuduak eta erritual magikoek,
hain zuzen, garrantzi handia izan-
go dute filmean. Togon, Nigeria
eta halako herrialdeetan magiak
duen indarra islatu nahi izan du
Aguilerak. «Gogoko dut energia
arkaiko eta zahar horrek etorkin
horien bitartez Europara bidaiatu

dezaketela pentsatzea, bitartekari
moduan eginez». Filma ez da kriti-
ka soziala, baina zeharka bada ere,
bidaia egiten duen heinean parez
pare errealitatea topatuko du Rob-
binsonek.

Naturaltasuna helburu
Solo Ture Ginea Bissaukoa izango
da filmeko protagonista. Zuzenda-
riak nahi zuen moduan, ez da akto-
re profesionala, eraikuntzan lan
egiten du. «Naturaltasuna nahi
nuen, ez nuen antzeztea nahi»,
azaldu du Aguilerak. Turek, gaine-
ra, oraindik ez du gidoia irakurri,
«galduta» egon dadin eta eszenak
«errealistagoak» izan daitezen. 

Robbinsonek Paulinaren etxe-
an hartuko du ostatu. Iñake Iras-
torzaren pertsonaia izango da ma-
giaz betetako film honetan «errea-
listena». «Oso film ausarta da. As-

matzen badugu, zoragarria izan
daiteke», esan du Irastorzak. «Iku-
si dudanaren arabera, argi ditu
gauzak zuzendariak, oso ondo da-

ki zer nahi duen. Benetan pozik
nago».

Solo Ture eta Iñake Irastorzare-
kin batera, Alex Merino aktore
gazteak lehendabiziko film luzea
izango du Naufragio, Paulinaren
seme moduan. Kandido Uranga,
Julio Perillan, Ruth Armas, Carlos
Bravo eta Ramon Barea ere aritu-
ko dira filmean. 

Astelehenean hasi behar dute
grabazioa, Guardia inguruetan
(Araba), urriaren 14ra bitartean.
Maiatzerako izango da prest, La in-
fluencia lehen filma bezala, Canne-
sen aurkezteko asmoz.

Afrikatik Guardiara,
«bidaia existentziala»
‘Naufragio’Pedro
Aguileraren bigarren
film luzean Solo Ture
eta Iñake Irastorza
izango dira protagonista 

Solo Ture aktorea, Pedro Aguilera zuzendaria eta Iñake Irastorza eta Alex

Merino aktoreak, Gasteizen, atzo, filmaren aurkezpenean. JUANAN RUIZ /A.RP

Agentziak Venezia

Alemaniako zuzendari Werner
Herzogek Bad Lietenaunt filma-
ren remake-a aurkeztu zuen atzo
Veneziako Mostran. Ikusleek Nico-
las Cageren gehiegizko itxurake-
ria kritikatu dute, eta, hala, filma
jaialdiko lehiaketarako ahulegia
suertatu da. Polizia ustelkeriako

istorio bat azaltzen du filmak, eta
zinema beltzaren osagaiak ditu.

Bestalde, Austriako Jessica
Hausnerren Lourdes filma estrei-
natu da Venezian. Gaixotasunak
sendatzeko ilusioarekin Lourde-
sera doazen erromesen istorioa
da. Pertsonaiak mirari bila abia-
tzen dira, baina bakoitzak emai-
tza bat lortzen du, ordea. Umorea
eta isiltasunaren adierazkortasu-
na erabili ditu Hausnerrek sines-
menaren eta mirarien inguruan
hausnartzeko.

Lehiaketarako Lei Wangzi Tai-
wanen 50eko hamarkadan komu-
nismoaren aurka izandako guru-
tzadaren istorioa ere aurkeztu dute.

Nicolas Cageren lanak 
huts egin du Mostran
‘Bad Lietenaunt’1992ko
filma gaurkotu du
Herzogek Cagerekin,
eta kritika gogorrak 
jaso ditu Venezian 
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Zergatik uste dugu
etorkin guztiak berdinak
direla, amets berdinak
dituztela?»
PEDRO AGUILERA
Zinema zuzendaria
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