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Hara fashionvictim bat!
Normala izatea anormala izatean datza, eta
ni normala izaten saiatzen naiz hori ez dela
normala jakinik.

Horretaz jabetzeko New Yorkera joan behar
zenuen?
New Yorkek aspirina batek baino eferbes-
zentzia handiagoa dauka. Ez dago bertan
luze iraungo duenik, baina bertaratzen den
oro arrastoa uztera doa. San Ferminetan
bezala.

Santuetan sinesten duzu, ala?
Beharko! Urte osoko fatxak heavy bihur-
tzen dira, gorrotatzen zaituztenek muxu
ematen dizute... Zer pasatzen da hemen?
Zeinek askatu ditu korsetak? Ni zoroa naiz,
baina egunero.

Zu zoroa ez, zu enpresarioa zara!
Ez naiz enpresarioa sentitzen baina marraz-
kilaria ere ez. Dena gaizki egiten ona den
bitxoa naiz, eta erosoen Kukuxumusuko
ideien departamentuan nabil.

Esango dute berriz sekulako txiringitoa mun-
tatu duzula.
Oso enpresa bisuala garelako! Enpresa
baino gehiago marka gara, eta ez ahaztu
hogei urte puta kosta zaigula iritsi garen
lekura iristea.

Gizajoa, zuk baino ez dakizu zenbat sufritu
duzun...

Nire printzipioak nik asmatutako fartsak dira
baina oso leiala natzaie. Behin munduratuz
gero, erridikulua iruditzen zait putaseme bat
bezala sufritzen egotea. Zoriontsu izaten saia-
tzen zara edo tiro bat jotzen diozu zure burua-
ri. Ez dago besterik

Fikzioak errealitatea gainditzen du. Mikel Urme-
netak?
Sinesten duzu bizitzan gertatzen diren gauze-
tan? Zer da entzierroa korritzea? Zer da gizaki
batzuk etxean animaliatxo bat eduki eta egune-
ro kaka egitera ateratzea? Zer da espermatozoi-
de bat obulura igo eta handik bederatzi hilera
haur bat sortzea? Zientzia-fikzioa!

Horixe bera pentsatu nuen nik pelikula bat pres-
tatzen ari zinela esan zidatenean.
Nire jatorrizko ideia batean oinarritutako gidoia
idazten gabiltza, eta hurrengo urtean errodatu-
ko dugu, New Yorken, ingelesez, eta nazioarte-
ko aktore talde batekin. Eta hori dena ingelesez
zipitzik jakin gabe!

Zenbat gustatzen zaizun probokatzea!
Ez, arrautzetan jartzen zaidana egitea gustatzen
zait. Berez ateratzen zaidan gauza mordoa jende
bati zentsuratzeko modukoa iruditu arren, ez da
ezer arrazionala, irteten zait eta kito.

Lasai hilko zara, beraz?
Hiltzen naizen moduaren arabera...kar, kar, kar.
Heriotzak grazia handia egiten dit. Hil aurretik
nahi dudana egiteko aukera ematen badidate
nire buruaz beste egingo dut. n

New York-etik Iruñera etortzekoa zela jakin
eta ongi etorria prestatu genion.
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