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JoSE IgNAZIo ANSoRENA   
txIstuLARIA

Woody Allen Donostiara etortze-
koa omen da filma errodatzera. 
Berri on-ona dela esan du alka-

teak. Gure artean, baina, aspaldi izanda-
koa da. Orain berrogeita piku urte ikas-
tetxe batean irakasle nengoela, jada gure 
artean zegoen artista: Allenen obrak 
irakurtzen genituen eta antzezten gaz-
teekin, filmak ere ikusten genituen eta 
zine forum apalak antolatzen. Ez ginen 
bakarrak izango. 

Garrantzi neurrigabea ematen zaio 
artista baten agerpen pertsonalari, ikus-
teko irrikaz direnek haren ekarpen artis-
tikoa inondik ere ez ezagutu arren. Poli-
tikarien kasuan areago: sarri morroiek 
prestatutako txostena (eskuarki Wikipe-
diatik hartuta) azken orduan irakurtzen 
dute datorren idazle, jotzaile, margolari 
edo eskultorea nor den eta zein meritu 
dituen ezagutzeko. Ez dira bakarrak.  

Woodyri leporatu zitzaizkion sexu 
abusu salaketen inguruan ezin dut iritzi 
ziertorik eman. Interes handiak eta in-
formazio gutxi baitaude tartean. Haatik 
sutsuak dira batera zein bestera hautua 
egiten dutenak. Alkateak ez du horretaz 
zipitzik esan. Ez da bakarra.

Woody idazle hobea izan da zinegilea 
baino.  Cómo acabar de una vez por todas 
con la cultura (gaztelaniaz irakurtzen ge-
nuen noski) liburua, bereziki kilikagarri 
iruditzen zitzaien ikasleei. Negozioaren 
kulturari edo kulturaren negozioari bu-
ruz ez zuen ezer aipatzen. Horrekin ez 
zegoen bukatu beharrik. Donostia –Mar-
txak besterik badio ere, honetan ez da 

munduan bakarra– egun negoziozaleen 
eskuetan dago. Hauen propagandarako 
on-ona da orain Woody in person etor-
tzea hiria pantaila handiaz ere saltzeko.

*   *   *

Juan Miguel Gutiérrez, Juanmi edo 
Guti, euskal zinemagilea, aldiz, joan egin 
da Donostiatik eta mundutik. Inongo 
agintarik ez aipatuagatik, berri txar-txa-
rra da, zaplasteko krudela. Juanmik egin-
dako lan artistikoak gure artean dau-
de aspalditik, baina gehiago eskaintzea 
zuen gogoan eta bihotz asmoetan. Ez 
zuen kulturarekin “amaitu” nahi, bene-
tako kultura sustatu baizik.

Kultura molde zehatza zuen auke-
ratua: elkarren artean sortutako sare 
ikusezin sentigarria. Pobreak, bazter-
tuak, ezinean, hedabide handien itza-
lean geratzen zirenak, ondo begiratzen 
eta erakusten saiatzen zen, ulertzeko, 
maitatzeko eta haiekin bat egiteko era 
egokiena zelakoan. Ez da horrela aritzen 
den artista bakarra. Hemen zen, in per-
son gure artean, ez zuen inondik etorri 
behar. Baina joan egin da. Ez adiorik. 
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