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‘Zigortzaileak’ euskarazko film luzea zinema-aretoetara helduko da egunotan; umeak protagonista direla gurean
egindako lehenengo pelikula da, eta eskolako abusuen gaia jorratzen du abentura, super-heroiak eta umorea nahastuz

BULLYNG-AREN KONTRA
HAUR MENDEKATZAILEA

KAROLINA ALMAGIA

E HUNKA UME daude
Zigortzaileak filmaren
estreinaldiari begira. Izan
ere, orain dela bi urte, egi-

tasmoaren abiapuntuan, protago-
nistak hautatzeko casting-ak
hautsak harrotu zituen eskolau-
meen artean.

Super-heroien filmak oinarri har-
tuta, Arantza Ibarrak idatzi eta
zuzendutako Zigortzaileak lanak
bullying-aren gaia agertzen du, beti
ere umorea eta entretenimendua
erabiliz. Pasa den abenduaren 23tik
Iruñean dago ikusgai, eta urtarri-
laren 5ean helduko da Bizkaia,
Gipuzkoa eta Arabako zinema-are-
toetara (astelehenean aurkeztuko
dute, Bilboko Golem zine-aretoan).

Deialdi batekin hasi zen guztia.
2009ko udaberrian film bat egiteko
10 urte inguruko ume euskaldunak
behar zireneko berria zabaldu zen.
Asko dira euskaraz egin diren hau-
rrentzako filmak, baina guztiak
marrazki-bizidunenak. Agian ho-
rregatik zalaparta handia sortu
zuen Alokatu ekoizpen-etxeko ira-
garpenak. Arantza Ibarrak eta cas-
ting-a zuzendu zuen Loli Astoreka
aktoreak ezusteko handia hartu
zuten sortu ziren hautagai-hilera
amaiezinak ikustean, ehunka ume
aurkeztu baitziren Euskal Herriko
hainbat hiritan egindako probeta-
ra, eta jendez gainezka egon ziren
areto guztiak. Gure umeetako
askok artista izan nahi dutenaren
seinale; eta baita guraso askok
seme-alabak artistak izatea nahi
dutenarena ere.

1.200 HAUTAGAI Kontuak kontu,
1.200 ume baino gehiago ikusi eta
gero, azkenean ekoizpen-taldeak
pelikularen protagonistak hautatu
zituen. Amaia Aberasturi arteaga-
rra, Andoni Delavigne-Robles Nafa-
rroa Behereko bastidarra eta Esti-
baliz Sarasola bilbotarra dira
zigortzaileak, filmari izenburua
ematen dioten pertsonaia nagusiak.
Hiru ume hauek –Leire, Leo eta San-
dra, pelikulan– kokoteraino daude
eskolan haurrak zirikatzen eta jo-
tzen aritzen diren bere gelakide ba-
tzuekin. Horri aurre egiteko talde
sekretu bat eratzea erabakiko dute.
Zigortzaileak deituko da eta babes-
gabeko eskolakideak defendatzea
dute helburu. Horretarako, hainbat
trikimailu eta estrategia asmatuko
dituzte erasotzaileak eta lotsaga-
beak uxatu eta haiei aurre egiteko.
Apurka-apurka, Zigortzaileei esker,
lotsagabe koadrilak eskarmentua
hartuko du. Baina gaiztoek bada-
kite zer egin Zigortzaileak taldeko
kideen ahuleziak agerian uzteko...

Aipatu hiru protagonista horiekin
batera, besteak beste, Martin Gan-
diaga, Pello Madariaga eta Asier

Z I N E A > ‘ Z I G O R T Z A I L E A K ’

Vegas haurrak ere interpretazio-
lanetan aritu dira. Eta Anne Igar-
tiburu, Carlos Sobera, Loli Asto-
reka, Gurutze Beitia, Alfonso Torre-
grosa edota Rafael Amargo dantza-
ria, nagusien paperetan agertzen
dira.

José María Larak-Alokatu-k ekoi-
tzi du filma eta zuzendari lanetan
Alfonso Arandiaren –El anónimo
eta Carretera y manta-ren egilea–
laguntza izan du Arantza Ibarrak.
Publizitatea ogibide duen Arantza
Ibarrarentzat (Ondarroa, 1975) hau
da lehenengo esperientzia zinema-
gintzan. Urteak zeramatzan
umeentzako ipuinak nahiz gidoiak
idazten, eta azkenean Zigortzaileak
pantailaratzeko aukera heldu zi-
tzaion. Prozesu “luzea” eta “gogo-
rra” izan dela dio zuzendariak, bai-
na aldi berean “oso polita”. “Hasie-
ratik amaieraraino, prozesu osoan
egon behar duzu erabaki garran-
tzitsuak hartzen, eta hori gogorra
da. Baina oso ederra izan da
buruan neuzkan pertsonaiak hara-
gi eta hezurrezko bihurtzea. Akto-
reekin lan egitea da gehien gustatu
zaidana”, esan du. Idatzi eta zuzen-
tzeaz gain, musika ere egiten du
Ibarrak. Zigortzaileak filmeko kan-
tak –metrajean pisu handia dauka-
tenak– berak konposatu eta inter-
pretatu ditu.

UMEEN ERANTZUNA Une honetan,
Arantza Ibarra “umeen erantzuna-
ren zain” dago. “Hori da gehien
kezkatzen nauena. Beraientzat egin
dut filma, eta oso garrantzitsua da
haiei gustatzea”. Bullyng arazoa
jorratzea bazekien ez zela erraza
izango. “Gai gogorra da eskolako
erasoena. Gidoia idatzi nuenean,
buelta asko eman nizkion eta hezi-

tzaile askorekin hitz egin
nuen. Pelikulan nes-

katxo baten buruan
sartzen gara eta
nahikotxo bigundu-
ta dago arazoa.
Nire asmoa ez zen
gaia nagusientzako
jorratzea, baizik

eta umeentzako isto-
rio bat kontatzea.

Izan ere, eskolako era-
soak umeek beraiek egi-

ten dituzte, eta beraiek kontu-
ratu behar dira egiten dutenaz. Fil-
ma une dibertigarria pasatzeko
eginda dago. Umeek ez dute nahi
leziorik jaso”.

Hortaz, Zigortzaileak definitzeko
orduan, “komedia eta drama hitzak
erabili beharko nituzke, nahiz eta
aurkakoak diren. Alde batetik esko-
lako erasoak ikusten direlako eta
beste alde batetik umeen fantasian
sartzen garelako”. Errodajea 2009ko
udaran egin zen. Portugaleteko
Zunzunegui Institutuan filmatu
ziren sekuentzia gehienak, eta San-

“Filma une
dibertigarri bat

pasatzeko eginda
dago, umeek ez

dute nahi leziorik
jaso”

Goian, protagonistak Durangoko Azokan; eta, azpian, pelikulako fotograma bi. ARGAZKIAK: JOSE MARI MARTINEZ
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Haurrek ere gozatu zuten, antza.
Gehienek esperientzia errepika-
tuko luketela esaten dute, eta baten
batek beste film batean parte hartu
du harrezkero. “Ikaragarri gustatu
zait bizi izandakoa –dio Amaia Abe-
rasturik, Leire protagonistaren
papera egin duenak–. Zuzendariek
eta atzean dauden beste taldekideek
ere portaera bikaina izan dute
gurekiko. Zaila da, baina gustatuko
litzaidake nire etorkizuneko ogibi-
dea antzeztea eta dantza egitea iza-
tea”. Ondo pasatu zuten, baina bai-
ta sufritu ere, batez ere beroagatik.
“Errodajea udan egin genuen eta
lanaldi luzeak izan ziren, oso bero
handia egin zuen –gogoratzen du
Pello Madariaga lezamarrak, ‘gaiz-
to’ baten papera egin duenak–. Gai-
nera, Zigortzaileak gaiztooi aurre
egiten digun taldea da eta, noski,
zigortzen gaituzte. Zigor batzuk
gogorrak ziren. Ni hotzak jota ibili
nintzen behin, beste batean zora-
biatu egin nintzen.... Baina oso
esperientzia polita izan da oroko-
rrean. Eta asko ikasi dut aktore
nagusiengandik”, gaineratu
du. Etorkizunari begira,

“aktorea izatea gusta-
tuko litzaidake. Hollywoodera joa-
tea eta zuzendari ospetsuekin lan
egitea, Amenabar edo Tarantino-
rekin, esatearren. Umorezko pape-
retan ikusten dut neure burua”.

Umeekin batera aurpegi famatu
batzuk hartu dute parte filmean.
“Umeek oso ondo pasatu zuten Car-
los Soberarekin. Hark ederto uler-
tu zuen gidoiaren ikuspuntua –kon-
tatzen du Arantza Ibarrak–. Beste
alde batetik, Anne Igartiburu lehe-
nagotik nuen buruan ama harro
horretarako, eta primeran egin
zuen bere pertsonaia. Oso langilea
da. Eta Rafael Amargo oso diberti-
garria da, Xabier Elorriaga oso
aktore bikaina, Gurutze Beitiak

berezko grazia dauka eta Loli
Astoreka langile trebea da, akto-

re eta denetarako balio duen
itzelezko emakumea”.

EITBren parte-hartzea eta
Eusko Jaurlaritzaren lagun-
tza izan du Zigortzaileak fil-
mak. Euskarazko jatorrizko

bertsioaz gain, gaztelaniara
bikoiztu da beste bertsio bat,

eta hori ere zinema-aretoetan
dago ikusgai.

Pelikulan parte
hartu zuten ume

gehienek
esperientzia

errepikatu nahiko
lukete

turtzin, Getxon eta Berangon gai-
nontzekoak.

Umeekin errodatzea zoramena eta
buruhaustea dela esan ohi bada ere,
Zigortzaileak-en filmaketa “oso
ondo” joan zen. “Umeekin lan egi-
ten ohituta nago –dio Ibarrak–.
Ikastoletan ibiltzen naiz nire libu-
ruak kontatzen eta marrazten.
Asko gustatzen zait haiekin aritzea
eta oso aberasgarria iruditzen zait.
Batzuetan, jolasaren itxurak egin
behar dituzu eta hainbat trikimai-
lu erabili, eta horrela, berehala
sartzen dira. Gainera, ume hauek
oso profesionalak izan dira”.

Gauza bera esaten du Loli Asto-
rekak. Aktore bilbotarra, filmean
irakasle baten papera egiteaz gain,
coach edo umeen entrenatzaile izan
zen errodajean. “Erronka handia
izan zen eta oso aberasgarria.
Gogorra ere bai, burukominak
ere egon ziren. Nik ez dakit fil-
ma gustukoa izango den ala
ez, baina ni oso pozik gel-
ditu nintzen umeen lana-
rekin”. Filmaren protagonista

nagusiak.
IRUDIA: JOSE MARI MARTÍNEZ

Anne Igartiburuk eta Martin Gandiagak ere badute zeresanik pelikula berrian.

Izaro Baza eta Estibaliz Sarasola (ezkerraldean) eta Loli Astoreka (eskuinean), filmaren bi eszenatan.


