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Sinopsia
Bidaia baten istorioa da hau. Mikel
Urdangarin musikariak, goiz batez, Alain
Urrutia margolariarekin Skype bidez
hitz egiten duenean hasten da. Azken
honek margolan bat eskainiko dio Mikeli
opari gisa, baina baldintza batez: haren
bila joan behar du Londresera.
Bidaia hori aitzakia hartuta, antzinako
greziar mitoak eta kontzertu jendetsuak
uztartuz, bere lanetik bizitzeko apustua
egin duen artista baten eguneroko
borroka ezagutuko dugu, sorkuntzaren
alkimia, ezinaren izerdia, porrotaren
itzala, ospearen osteko bakardadea.
Ia oharkabean, Mikel Urdangarinen
labirintoaren erdigunean ezkutatutako
giltzaraino iritsi arte.
Bidaia bat, bukatzeko unean berriro
hasten dena. Bilaketa guztiak bidaia
ere badirelako. Sormena, azken batean,
bilaketa delako.

“Altxorra aspaldi topatu nuen baina
nik haren bila jarraitzen dut”
Orain

dela 23 bat urte entzun nuen lehenengoz
Elliott Murphy zuzenean. Zornotzako Antzokian izan
zen eta oraindik diskorik atera gabe nengoen. Esan
dezaket egun hura izan zela musikaren magia sentitu
nuen lehenbiziko aldia, magia berdaderoa, trukurik
gabekoa. Sentitu nuen nola Elliottek, gitarra eta ahots,
oholtza gainetik eta nire jezarlekuraino, eskua luze
luze egin eta nire barren-barreneko zerbaiti krak
eginarazi zion. Distantziatik hautsi zidan porlana
kantariak. Uhinen bitartez, airea den itsaso horretatik
jo eta hondoratu egin ninduen bere musikak. Lortua
zuen helburua songwriter zaharrak.
Uste dut kolpe hartatik erabaki nuela ni neu ere
kantari izatea. Pentsatu nuen, nik, hartzaile bezala,
uholde hau sentitu badut, zer sentituko zuen indar
horren sortzaileak! Hortik gutxira erabaki nuen
altxorraren bila abiatzea, magia eder horren atzetik
saiatzea, buru belarri, gaur arte.
20 urte joan dira musika nire ogibide egitea erabaki
nuenetik. Eta normala denez, urte guzti hauetan
denetarik bizitzea tokatu zait. Sasoi hartan irakasle
nintzen bizi osorako lan ziurra eskaintzen zidan
eskola batean baina uko egin nion gerizpe horri,
askok desiratu segurtasunari. Eta, ezerren beldur ez
nintzela, altxorraren bila abiatu nintzen, gaur arte.
Egun, esan dezaket altxorra topatu dudala, aspaldi
topatu nuela. Sentitu dut, oholtzaren gainetik, magia
berdaderoa, trukurik gabekoa. Sari handi horrek
bere baitan gordetzen duen alde ezkutua ezagutu dut,
halaber. Sortzailearen bakardadea, txalo mozkorra
eta harekiko gatibutza, banitatearen zama, erantzun
eza, isiltasuna, muturreko erabakien ordaina.
Txanponaren bi alde hauek, arestian aipatu bezala
mundu magiko horren osagai dira. Oier Aranzabal,
Iker Treviño eta Maluta Films ekoiztetxea margotzera
ausartu direnak. Sentitzen dut, hain gurea eta, aldi
berean, hain ezezaguna
den mundu ikusezina
marraztera etorri direla, orain 23 urte Elliott Murphyk
erakutsi eta ezkutatu zidan bera. Porlan hautsiaren
soinua jasoko dutela sinistuta nago.
Altxorra aspaldi topatu nuen baina nik haren bila
jarraitzen dut. Bidaiaren zati honetan bidelagun
eroen beroan.
Mikel Urdangarin

Trailerra

https://vimeo.com/286449322

Zuzendariaren
oharra
2016ko uda zen artean, Mikel Urdangarin eta
hirurok Santanderren topo egin genuenean. Alain
Urrutiak Juan Silió arte galerian ireki behar zuen
‘Tierra y cemento (Sentarse y esperar)’ erakusketa
izan zen aitzakia, eta baita detonantea ere, nolabait.
Paradoxikoki margolariak elkartu gintuenean sortu
zen ‘Margolaria’ dokumentala egiteko ideia. Disko
berriaren prestaketa lanetan zebilela, bideoklipa
errodatzearen truke, bere bizitzako zirrikituak
arakatzeko baimena eskatu genion Mikeli. Bere atzean
ezkutatzen diren istorio unibertsalak inoiz kontatu ez
diren moduan azaldu nahi genituela esan genion. Eta
honek baietz erantzun zigun harridura bezainbeste
pozez.
Urdangarinek musikatik bizitzeko erabakia hartu
zuela 20 urte beteko ziren sasoiak aproposa zirudien
halako proiektu bati ekiteko. Euskal musikak 90.
hamarkadan belaunaldi berri eta indartsu bat erditu
zuen, trantsizio garaitik zetozen musikariengandik
argi bereizten zena. Urdangarin da kantagintza
horren ikurretako bat. Bere istorioa pantaila handira
era berritzailean eramatea da geure buruei jarri
diogun erronka.

Zirkulua
Halaber, ildo narratiboari erreparatuz gero,
‘Margolaria’ zirkulu bat da. Joseph Campbell
antropologo estatu batuarrak sortutako
Monomitoaren Eskema eredu gisa hartuta,
musika sorkuntzako 4 etapak lerro batez
elkartuaz sortu dugun zirkulua. Bidaia bat bere
baitan jasotzen duena, etxearen ezagunetik,
ezezagunera, eta berriro itzulera.

Ez gaitezen okertu, ‘Margolaria’ ez da Mikel
Urdangarinen azken diskoaren making of bat. Ez da
protagonista omentzeko musika bideoklipen zerrenda
bat, hainbat elkarrizketaz apaindua. Gaizto jarrita,
esango genuke ez dela ezta Mikel Urdangarinen
dokumentala ere. Ez. ’Margolaria’-k Mikel Urdangarin
bide bezala hartu nahi du, askoz ere helburu handiago
bat jomugan jartzeko: sorkuntzaren eta artearen
barne munduaren sakonenera sartu eta musikariak
proiektatzen dituen itzalak eta berauen forma eta
testurak ezagutzea. Sorkuntzaren zirkulu amaigabean
ezezagun edo ezkutuko zaizkigun harreman, prozesu
eta bideak argitzea. ‘Margolaria’ artea bizibide eta
ogibide dutenen testigantza bat da, baina, baita ere
omenaldi bat. ‘Margolaria’-k euskal musikari baten eta
bere inguruko artisten boza erabili nahi du, munduko
edozein sortzailek dituen arazo, ezinegon eta ilusioak
auzitan jarri eta plazara ateratzeko.
‘Margolaria’, familiaren eta lagunen babesik gabe,
musikatik bizitzeko bere irakasle lanpostu finkoa utzi
duen pertsona baten istorioa da. 14 disko publikatu
eta 20 urtetan Euskal Herriko zein munduko beste
txokoetako antzokiak bete dituen musikari baten
istorioa. ‘Margolaria’ isiltasunaren mihise zuritik
abiatuta, sorkuntza prozesua eta bere arrakalak
aztertzen dituen istorioa da. Bakardadearen eta
kontzertuko
jendetzaren
arteko
dikotomiaren
istorioa. Pertsona eta pertsonaiaren arteko harremana
kontatzen duen istorioa.
‘Margolaria’ oso istorio zaharra da, baina,
zaharra izanagatik ere behin eta berriz
errepikatuko dena.

Gasteiz

01

Etxea
(Ixiltasuna)

Ezaguna

02

04

Kontzertua

Estudioa

03

Ezezaguna

Entsegua
(prestaketa)

Argentina

Okinawa

Londres

*Itxaron.
Agian
‘Margolaria’
denboran
kiribiltzen doan espirala da. Dena akitu artean.
Etengabe saltoka dabilen malgukia, behin eta
berriz lorpen eta akats berak errepikatzen
dituena. Axola al du? Espiralak aurrez aurre
begiratuz gero zirkulua dirudi. Argi dago
geometria ez dela geure gaia.

Margolariaren
Gai gakoak
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1

Erabakia
Irakasle postu publikoa baztertu eta musikatik bizitzeko pertsona batek
hautatzen duen bidea. Segurtasuna eta araua askotan ez baitatoz bat
askatasunarekin. Askatasuna ederra baita, baina baita askotan hotza ere.
Musikari izatea beste ofizio bat da, bizibide duin eta ederra, haren aukera
egiten duenarentzat.

2

Arrakasta
Eta bere askotariko aurpegiak. Sortutako obra, artea, bizibide bihurtu
dezakeen euskal musikari gutxi dago. Mikel Urdangarin da horietako
bat. Bere 20 urteko karrera arrakastatsuaren froga argia dira orain arte
argitaratu dituen 14 diskoak eta gainezka bete dituen antzoki eta txokoen
zerrenda luzea.

3

Bakardade gordina
Artistaren bakardade gordina erakutsi nahi du dokumentalak, halaber.
Mikelek 45 urte ditu, Gasteizko alde zaharreko pisu txikian bizi da, xume.
Filmak bakardadea hautu gisa aztertzen du, baina, baita ere famaren edo
hartutako erabakien ondorio gisa. Pertsonajearen eta pertsonaren arteko
dikotomiaz dihardu.

4

Harremana
Artistaren eta zalego/entzulegoaren arteko harremana. Fisikoa
(kontzertuetan) edo tribiala, abstraktua (abestien bidezkoa) izan daiteke
konexio berezi eta platoniko hau. Are eta entzuleak artista bera ezagutzen
duenaren ilusio hori sortzeraino.

5

Sorkuntzaren alkimia
Musikari, margolari edo poetak nola sortu dezake, abesti, margo edo poema
bat, pertsona hunkitzeko gai dena? Nola dira gai beren obraz gu irribarrez
edo negarrez hasi arazteko? Erantzuna giza sorkuntzaren magian datza.
Ideia bera sortzen denetik, berau sozializatzen denera arte.

Irudien
tratamendua
Dokumentalak kontatzeko bi molde nagusi, bi estilo narratibo izango ditu. Ildo zinematografiko
bat, zeinaren bidez Mikel Urdangarinen eguneroko bizitzaren pasarteak agertuko baitiren.
Eskena hauetan; lagun, ezagun eta lankideak agertuko dira aurretik azaldutako 5 gai gakoen
inguruan hausnartu eta Mikel Urdangarinekin solasteko. Nolabait esateko, lehen lerro hau,
aztergaiak kokatzeko erabiliko da. Bestetik, azken bi urteetan grabatutako irudi dokumentalek
osatutako ildo dokumentala osatu dugu. Lerro narratibo honek aurrez aurkeztutako gaiak
ilustratu eta irudi errealen bidez ikusi arazteko balioko du.
Lerro zinematografikoa
Ildo honen bidez, dokumentalaren generoan erruz erabiltzen den elkarrizketa estatikoaren,
monologoaren, errekurtsoa gainditu nahi da, formatu berritzaile bat eskaintzeko asmotan.
Fikzioan ohikoak diren errekurtsoak erabiliz, solasaldi formatuan azalduko dira landu nahi
diren gaiak. Azaldu dezagun xeheago.
Eraikitako eskenak medio, Mikel Urdangarin bakardadean agertuko dugu bere eguneroko
egoeretan, eta halako batean, supituki, hurbileko duen artista, lagun edo lankide bat agertuko
da sekuentzian, gai bat mahai gainera ekartzeko. Mikel Urdangarin eta lagun gonbidatuak
gaiaren inguruan hausnartuko dute, bertso librean, gidoirik gabe. Eta berriz ere lehen agertu
den modu berean, bapatean, artista, lagun edo lankidea desagertu egingo da eskenatik, Mikel
berriz bakarrik uzteko.
Errekurtso honen bidez, artistaren bakardadea azpimarratzeaz gainera, ez da argi utziko
ikusitako elkarrizketa Mikelen buruan bakarrik gertatu ote den, amets, imaginazio edo
oroitzapen lauso bat izan ote den, ikuslearengan sentsazio arraro bezain zirraragarria sortuz.
Lerro dokumentala
Azken 2 urteetan zehar Mikel Urdangarinen bizitza grabatu dugu egoera oso ezberdinetan.
Grabatu ditugu diskoaren prestaketak, ia ideia bera sortu den unetik beretik, jaso ditugu
estudiora sartu aurreko instanteak, estudioko grabaketak eta baita grabatu osteko entzuketak
ere. Grabatu dira bidaiak eta kontzertuak, eta kontzertuen aurreko urduritasunezko animoak.
Jaso dira musikarien arteko harremanak, elkarrekintzak eta eztabaidak.
Material honek berebiziko garrantzia du, beraren bidez ilustratuko baititugu zintan zehar
plazaratuko diren gaiak. Protagonistek azaltzen dituzten kontzeptuak irudiotan ikustea da
asmoa. Esana izana bihurtzea musikarien eguneroko batzutan emozionante, bestetan arruntean.
Irudiok ekintzan eragin gabe grabatu dira, behaketa pasibo baten bidez. Batzuk kamara lepoan
hartu eta modu sujetibo batean, ikuslea Mikel Urdangarinen bandako kide sentiarazteko.
Besteak tripode edo bestelako oinarri egonkorrekin, urrunagotik, distantzia hartuta. Egoera eta
ekintzen osotasunaz jabetzeko.
Zuria eta beltza. Hautu estetiko bat.
Alain Urrutia artistak pisu handia du ‘Margolaria’ filmean. Bilbotarrak zuritik beltzera dagoen
grisen eskala kromatikoa baino ez du erabiltzen bere arte obretan. Hautu estetiko hau geure
egitea proposatzen da, dokumentala ere zuri beltzean egiteko. Doitasunaren aldeko apustua
egin nahi da horrela, soiltasunaren aldekoa, oinarrizkoena agerian uzteko asmoz.
Animazioen errekurtsoa
Dokumentalaren bi zatitan Mikel Urdangarinek bere amaren pare bat pasarte oroituko ditu.
Bere ama garai batean margolaria izan zela iradokiko duten oroitzapenak. Berauek animazio
bidez egitea proposatzen da. Dokumentalaren estetikarekin erabat integratuta, baina aurrez
aipatutako lerroetatik argi eta garbi bereiziaz. Kote Camacho zine zuzendari eta animatzailea
aukeratu dugu marrazkion eta berauen integrazioaren arduradun izan dadin.

Ekoizlearen oharra
Margolaria, izen bitxia protagonista nagusi duen kantari bati buruzko dokumentala
egiteko, esan nion neure buruari proiektua lehen aldiz aipatu zidatenean. Gidoian
barrena, margolariak, musikariak, kantariak, argitaratzaileak, adituak… Eta azken
batean, bost margolanek osatzen duten istorio honetan, egile horiek denak batzen
dituen gai nagusia agertu zitzaidan: sorkuntza.
Zer da sorkuntza, nola bizi da sortzailea, zer utzi beharra dago eta zer arrisku
hartu beharra dago bizitza sorkuntzari emateko? Hainbeste lan, buruhauste eta
gorabeheraren ostean, merezi ote du?
Paper zuriaren aurrean jartzen den edonork sentitzen du erronka berri bati eustearen
aurreko dardara. Eta, hain zuzen ere, Mikel Urdangarin bera trenbide dutela, gure
protagonistek zipriztinez eta pintzelkadaz betetako margolan ederra osatu digute
sorkuntzari heldu behar izatearen beharra sentitzeaz. Eta hari nola egin dioten aurre
kontatuko digute, txalo arteko arrakasta erlatibo horrek beti daukalako bere ifrentzua,
pertsonalagoa, bakartiagoa, intimoagoa.
Oier Aranzabalek izan zuen sorkuntzaz gogoeta zabal hau egiteko ideia, eta gidoi baten
lehen ezpalak erakutsi zizkigunean, garbi ikusi genuen hor bazela edukirik anbizioko
proiektu bati heltzeko. Eta, gainera, oso egokia iruditu zitzaigun Oierrek berak gaia
planteatzea, noranahiko sortzailea delako: musikaria, proiektuen irudikatzailea eta
kudeatzailea, argazki-zuzendaria, ediziogilea… eta lanean ikusi dugun arlo guztietan
indarra, ilusioa eta proiektuak ondo ateratzeko grina kutsatu digu.
Beraz, zein hobea sorkuntza ardatz duen dokumental baten zuzendari izateko,
sorkuntzaren esperientzia barrutik ezagutzen duen eta gidoian planteatuko diren
erronkak egunerokoan bizi izaten dituen gure Oier Aranzabal baino?
Areago, jakinik Mikel Urdangarin, bere sorkuntzaren heldutasunean, 20 urte luzeko
karrera egin ostean, erabat ados dago proiektua egitearekin, eta bere burua eskaini
du batzuetan errazagoak eta beste batzuetan korapilatsuak izaten diren sortzailearen
esperientzia intimoez hitz egiteko, sortzaile ororen esperientziaren adibide gisa. Bere
bihotzaren ateak parez pare ireki dizkigu eta bera bihurtu dugu gure dokumentalaren
hari.
Hala, gurean ohikoa ez den dokumental eredu bat egiteko asmoa dugu: euskaraz, euskal
kantari bati buruz. Baina munduko edozer bazterretan ikusteko modukoa izango den
produktua egiteko, azkenean, sorkuntza-prozesuaz egingo dugun gogoeta unibertsala
delako. Eta unibertsaltasun hori jorratu nahi dugu, kanpora atera nahi dugu, egiten
duguna etxean ere baloratua izan dadin, gure kantari bat eredu hartuta, jatorria
ez baita ezinbestean muga, dokumentalean bertan John Potterrek dioen moduan,
hizkuntza txikietako kulturak ere aberastu egiten baitu hizkuntza hegemonikoetako
kulturek sorkuntza abiapuntu izanda egunero osatu nahi duten margolana.
Horrek ematen dio aukera kultura ez hegemoniko bateko sortzaile bati Londresen,
Buenos Airesen edota Okinawan, munduko edozer bazterretan alegia, bere sorkuntza
arloko talentua erakutsi eta bestek estima dezaten.
Oierrek hainbat bidaide izango ditu esperientzia honetan, Martin eta Xabier Etxeberria
edukietan, Iker Treviño zuzendaritzan laguntzen.
Ritxi Lizartza

Pertsonaiak

John Potter

Mikel Urdangarin (Zornotza, 1971)
Magisteritza ikasketak egin eta irakasle lanpostu finkoa egin ostean, lana uztea erabaki
zuen musikatik bizitzeko. Bere 20 urtetako ibilbide profesionalean 14 disko plazaratu
ditu eta hamaika proiektutan ibili da buru belarri, euskal musikari ezagunenen artean
kokatzeko.
Nere Urdangarin (Mikel Urdangarinen arreba)
Josean Urdangarin (Mikel Urdangarinen aita)

Phileas Fogg lagunarekin batera Norwich atzean utzi eta Japonen bizi da duela 30 urte
ingurutik. Kogakkaneko Unibertsitatean hasi zen lanean irakasle gisa, Kobe hirian.
Bere abenturazale izpirituari berriz heldu eta erretiroa eskatu zuen Okinawara
bizitzera joateko. Ordutik bertako musikaren inguruko hainbat liburu idatzi ditu eta
Kansai Time Out edo FolkRoots bezalako aldizkarietan lan egiten du musika kronista
eta kritikari gisa.

Rafa Rueda (Mungia, 1972)
Euskal abeslari eta gitarrajole ezaguna da. Pi L.T. metal banda ospetsuko liderra izan
zen 1992tik 2005era bitartean. Gaur egun bere bakarlari proiektuaz gain beste hainbat
ekimenetan dabil lanean. Hamarkadatik gora darama Mikel Urdangarinekin jotzen.
Alain Urrutia (Bilbo, 1981)

Margolaria afizioz eta ofizioz. Artetik bizi da eta Londresen du estudioa. Zuritik
beltzera dagoen grisen abaniko kromatikoa erabiltzen du gainerako koloreei muzin
eginaz. Hamaika sari eta errekonozimendu jaso ditu bere lanagatik eta mundu osoko
museo zein galerietan izan ditu ikusgai bere obrak.

Elisabeth Macklin (Poughkeepsie, New York, 1952)
Estatu batuar poeta. The New Yorker aldizkariko editorea izan zen 1974 eta 1999
bitartean. Espainiar literatura ikasi zuen Madrilen, eta ordutik, bertan ezagututako
pisukideen erruz, euskal kulturari hertsiki lotua egon da. Euskara ikasi du eta hainbat
euskal idazleren itzultzaile izan da.

Angel Celada (Gasteiz, 1953)
Espainiar Estatuko bateriajole garrantzitsuenetakoa. Mikel Urdangarinen bi diskotan
parte hartzeaz gain, Joan Manuel Serrat, Golpes Bajos, Miguel Bosé, La Unión, la
Orquesta Mondragón, el Último de la Fila, Manolo García, Mecano edo Revólver
bezalako taldetan jarduna da musikari arabarra.

Kirmen Uribe (Ondarru, 1970)
Nika Bitchiashvili (Tbilisi, 1968)
Gasteizera etorri zenerako, bide luzea egina zuen biolin jotzaile bezala, Tbilisiko
(Georgia) Orkestra Sinfonikoko lehen biolina izan zen, besteak beste. Gaur egun Mikel
Urdangarinen bandako biolin jotzailea da. Musikatik bizi da.

Euskal idazlea eta Espainiako Literatur Sari Nazionalaren irabazlea, besteak
beste. Euskal Filologia ikasi zuen Gasteizen eta ordutik harreman estua du Mikel
Urdangarinekin. Lagun handiak izateaz gainera, hainbat proiektutan parte hartu dute
batera.

Anjel Valdes (Bilbo, 1958)
Jon Bews (Galashiels, 1972)
Eskoziar musikari profesionala. Erresuma Batuko hainbat folk musikari ezagunekin
egin du lana. Mikel Urdangarinen lehen bi diskoetan parte hartu zuen biolina joaz.
Bere lagun handia da ordutik.

Elkar disketxeko ekoizpen burua eta musikari ezaguna. Garai batean hainbat proiektu
ezagunetan parte hartu zuen, besteak beste, M-ak taldean. Gaur egun gutxi dira euskal
musika bera bezain ondo ezagutzen dutenak.

Zuzendariaren biografia
OIER ARANZABAL

(1988, Zarautz)
Euskal kazetari eta musikaria da. ZuZeu.eus orainkari
digitaleko zuzendaria izateaz gainera beste hainbat
hedabidetan lan egin eta kolaboratu du kazetari gisa.
2012an Lou Topet musika taldea sortu zuen. Paperezko
Kontzertuak ekimenaren sortzailea eta bertan sortutako
musika bideoen diseinatzaile eta errealizatzailea izan
da. Hainbat bideoklip zuzendu ditu Elkar Disketxearen
enkarguz, besteak beste, Rafa Rueda eta Mikel
Urdangarinentzat. Honako hau du bere lehen film luzea.
Paperezko Kontzertuak ekimeneko 55 musika-bideo
piezaren zuzendaritza, errealizazio eta edizioa. (20132017)
Ikusgai hemen:
https://www.youtube.com/channel/
UCyjoNRh4Z34IiCWhI9IecWQ/videos
‘Itsasoan euria’, Mikel Urdangarin. Bideokliparen
zuzendaritza, errealizazio eta edizioa.
Ikusgai hemen:
https://www.youtube.com/watch?v=LeGO0HmqNkk
‘Zurea da’ (2017), Mikel Urdangarin. Bideokliparen
zuzendaritza, errealizazio eta edizioa.
Ikusgai hemen:
https://www.youtube.com/watch?v=pav_SqQM2No
‘Little Cowboy’ (2017), Rafa Rueda. Bideokliparen
zuzendaritza, errealizazio eta edizioa.
Ikusgai hemen:
https://www.youtube.com/watch?v=9ziftNaFYUU
‘Jon’ (2018), Rafa Rueda. Bideokliparen zuzendaritza,
errealizazio eta edizioa.
Ikusgai hemen:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rUcheFrjsnk&t=71s

Talde teknikoa artistikoa
eta

GIDOIA: 				
						

Lokalizazioak

						

2016 azaroa-2017 abendua:
Gasteiz, Gibaja, Bilbo, Donostia, 			
							
Londres, Edinburgo, Buenos Aires.
18 urtarrila-18 abuztua:
Donostia, Londres, Gasteiz, Bilbo, Muskitz,
Zornotza, Zarautz, Okinawa.

ZUZENDARITZA:			

OIER ARANZABAL

ZUZENDARIAREN ONDOKOA:

IKER TREVIÑO

EKOIZLE EXEKUTIBOA: 		

RITXI LIZARTZA

BANAKETA:				ATERA FILMS
ARGAZKI-ZUZENDARIA: 		

OIER ARANZABAL, IKER TREVIÑO

MUSIKA: 				

MIKEL URDANGARIN

PRODUKZIO ZUZENDARIA: 		

MARÍA VALLEJO

PRODUKZIO KOORDINAZIOA:

MAIALEN GOÑI

KAMERA: 				

MATTIN SALDIAS, LANDER ANDONEGI,
MIKEL BLASCO, UNAI BORDA, IHINTZA LARRAÑAGA

						

BIGARREN UNITATEKO KAMERA:

JOSÉ SAMPEDRO GARCÍA ‘XANPE’

EDIZIOA: 				

OIER ARANZABAL, IKER TREVIÑO

GRAFISMOA: 				

KOTE CAMACHO

ANIMAZIOA:				

KOTE CAMACHO

IRUDI ETA SOINU
PROSTPRODUKZIOA:			

SONORA ESTUDIO

ITZULPENAK:				MARAMARA HIZKUNTZA ZERBITZUAK S.L.

103 MIN.

EKOIZPENA 				
MALUTA* FILMS
					
FORMATUA 				HD
JATORRIZKO HIZKUNTZA: 		

EUSKARA (GAZTELANIA, INGELESA, JAPONIERA)

BERTSIOAK: 				

EUSKARA, GAZTELANIA, INGELESA, JAPONIERA

(AZPITITULAZIOA)

		

SOINUA: 				

DISEINU GRAFIKOA:			AMAIA ETXEPETELEKU

TITULUA				MARGOLARIA

ESTREINALDIA:

DANIEL LÓPEZ (VIVA RYUKYU)

PRENTSA:				

Fitxa teknikoa
FILM LUZE DOKUMENTALA

MARTIN ETXEBERRIA,
XABIER ETXEBERRIA,
OIER ARANZABAL

2018ko IRAILA

PARTE-HARTZEA:

MIKEL URDANGARIN –Abeslaria-musikagilea
RAFA RUEDA – Gitarra-jotzailea
ANGEL CELADA –Bateria-jotzailea
NIKA BITCHIASHVILI – Biolin-jotzailea
JON CAÑAVERAS –Baxu-jotzailea
KOLDO URIARTE – Piano-jotzailea
ALAIN URRUTIA –Margolaria
JON BEWS – Biolin-jotzailea
ELISABETH MCCLIN - Poeta & kazetaria
JOHN POTTER –Kazetaria
KIRMEN URIBE - Idazlea
ALLISON KEABLE - ANJEL VALDES - ALVARO
FEITO - JOSEAN URDANGARIN - NERE
URDANGARIN – JON URDANGARIN - MIREN
ABASOLO – MUTSUMI ARAGAKI – ISAMU
SHIMOJI – ROSELLE KAWATA – RYUJI NODA

Ekoizpen-etxearen historiala

MALUTA FILMS
Portuetxe 53A, 108. bulegoa. 20018 Donostia.
ritxi@malutafilms.eus

MARGOLARIA

ODOLA ODOL

Oier Aranzabal zuzendari berriak
dokumental
honetan
Mikel
Urdangarin
kantariaren
figura
erabiliko du artearen sorkuntzaren
prozesua, sortzailearen bakardadea
eta ikusleen erantzunaren aurreko
jarrera aztertzeko. Hainbat irudiren
bidez kontatuko du zein den
sortzailearen eguneroko bizimodua.

2015ean estreinatu genuen Odola Odol,
Fernando Errazuriz zuzendariaren film luze
dokumentala, Txileko Surreal ekoizpenetxearekin koprodukzioan. Cristián Leighton
da zuzendaria. EiTBk, TVNk eta CNTVk parte
hartu dute finantzazioan.

TRES 60

AINARAK

2013an eta Bowfinger Pictures SL eta Antena
3 Mediarekin koprodukzioan, Alex Ezkurdiak
zuzendu zuen Tres-60 fikziozko film luzea
estreinatu genuen. Gidoilaria Luiso Berdejo
izan zen eta protagonistak, berriz, Raúl Mérida,
Sara Sálamo, Geraldine Chaplin eta Joaquim de
Almeida. Eusko Jaurlaritzak finantzatu zuen
eta EiTBren ekoizpen elkartua izan zuen. Beste
hainbat kanalek ere parte hartu zuten filmaren
finantzazioan: La Sexta, Canal Plus eta Ono.

Ainarak film luze dokumentala da, Placido Sanchezek zuzenduta, Itziar Leemansen
gidoi batean oinarrituz, Aragoiko Modelika SL,
Nafarroa Behereko Aldudarrak eta Nafarroako
601 ekoizpen-etxeekin batera errodatuko dugu.

ZUTIK DAUKAGU ARBOLA,
ZAMORAKO APAIZ KARTZELA
2018an zehar ari gara ekoizten Preso nengoen
Zamoran eta… film luze dokumentala,
Esrec Zinema SL etxearekin koprodukzioan
eta
Mielanjel
Elustondo
gidoilariaren
gidaritzapean. Francoren garaiko Zamorako
apaizen kartzelan, Euskal Herriko 50 bat
euskal apaiz preso egon ziren 1968-1976 urteen
artean.

MENCHU GAL
2012an bertan Ainara Mendiolak zuzendu
zuen film luze dokumental bat egin genuen,
Menchu Gal izenekoa, Irungo artista handiaren
bizitzari eta lanari buruz, Bilbon zabaldu zen
erakusketa antologikorako. Mundu mailako
beste hainbat hiri nagusitan ari da ostatu
hartzen erakusketa hau. Dokumentalak ez du
bide komertzialik jorratu.

