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Asier	Altuna,	1969

V a	 e s t u d i a r	
cinematogra:ia	 a	 la	
Zine	 eta	 Bideo	 Eskola	
d 'A n d o a i n	 i	 h a	
real itzat	 diferents	
tallers	 d'escriptura	 de	
g u i o n s	 a	 C u b a ,	
Venezuela	i	Vitoria.	Va	
començar	 a	 treballar	
com	 a	 tècnic	 d'iluminació,	 després	 va	 passar	 a	
l'escriptura	de	guions	i	a	la	direcció.		Ha	realitzat	
nombrosos	curts,	 sèries	de	 televisió	 i	publicitat.	
El	 2008	 va	 fundar	 amb	 la	 productora	 Txinxua	
Films
 

EL DIRECTOR

REPARTIMENT

Amama	 és	 un	 personatge	 de	 la	 pel·lícula,	
però	 més	 enllà	 del	 personatge	 és	 un	
concepte,	 és	 el	 coneixement	 heretat	 i	
transmès	per	 generacions,	 és	 la	 saviesa	 que	
ens	 connecta	 amb	 els	 nostres	 avantpassats.	
L'Amama	 de	 la	 nostra	 pel·lícula	 és	 un	
personatge	 de	 gran	 bellesa	 i	 dignitat,	 un	
personatge	simbòlic	que	no	necessita	parlar	
per	comunicar-se.

La	 protagonista	 de	 la	 pel·lícula	 és	 la	 néta,	
Amaia,	 dona	 jove	 i	 forta	 que	 està	 en	 un	
moment	de	canvi	i	ruptura.	Ruptura	amb	les	
tradicions	 heretades	 i	 amb	 el	 pare.	 I	 que	
s'enfronta	 al	 repte	
d ' a s s u m i r	 l a	
t r a n sm i s s i ó	 d e	
coneixement	 i,	 al	
m a t e i x	 t e m p s ,	
t r e n c a r	 amb	 l a	
generació	 anterior.	
El	 “baserri”	 	 o	
“caserío"	 està	 en	
perill:	una	forma	de	
ser	 i	 entendre	 el	
món	desapareix.	Les	
generacions	 que	
conviuen	 en	 aquest	
e s p a i	 p a r l e n	
diferents	 idiomes,	 veuen	 la	 vida	 de	manera	
molt	diferent.	I	en	aquest	context	Amaia	sent	
que	les	80	àvies	que	la	precedeixen	són	part	
d'ella,	que	tota	aquesta	saviesa	li	dóna	força	i	
seguretat	 per	 trencar,	 sense	 tallar,	 la	
transmissió	 de	 coneixement	 i	 trobar	 el	 seu	
camí.

Per	 a	mi	 era	 important	 que	 la	 protagonista	
fos	 un	 personatge	 femení,	 i	 que	 la	 ruptura	
generacional	 fos	 també	 un	 xoc	 de	 gèneres	
masculí-femení,	dues	formes	de	veure	el	món	
i	actuar.	Per	això	l'eix	central	de	la	pel·lícula	
és	 l'enfrontament	 pare-:illa,	 Tomàs-Amaia,	 i	
al	llarg	de	la	narració	he	volgut	aprofundir	en	
un	 canvi	 de	 paradigma,	 on	 les	 accions	 més	
violentes	 i	 :ísiques	 que	 provenen	 del	
personatge	 central	 masculí,	 porten	 al	 punt	
màxim	de	tensió	i	ruptura.	I	a	partir	d'aquí	el	
p a r a d i gma	 f emen í	 v a	 p r e n e n t	 e l	
comandament	 de	 l'acció	 i	 aconsegueix	
desbloquejar	el	con:licte;	el	retrobament	ve	a	

SINOPSI

Tomás	 i	Amaia,	 pare	 i	 :illa,	 dos	 formes	oposades	
d'entendre	 la	 vida.	 El	 con:licte	 entre	 seguir	 la	
tradició	o	viure	el	present	per	tenir	un	futur.	I	una	
àvia	 (amama)	que	ho	observa	 tot	amb	silenci.	Al	
:inal	 la	vida	de	 tots	els	personatges	 ja	no	 serà	 la	
mateixa.

Kandido	Uranga Amparo	BadiolaIraia	Elias 	Manu	Uranga		 Klara	Badiola

«Un	treball	autèntic	d'introspecció	sobre	l'ànima	del	poble	basc,	 	la	vigència	de	la	tradició	i	el	
con:licte	amb	la	realitat	social	actual».	Carlos	Loureda,	Fotogramas

«La càmera d'Altuna exposa tota una simbologia (i mitologia) de caràcter sugestiu i 
orgànic i endinsa l'espectador en un paisatge de ressonàncies tel·lúriques on el "caserío" i 
els boscos que l'envolten es converteixen en dos personatges més de la funció». Beatriz 
Martínez, El Periódico

«Una	obra	armada	d'un	 simbolisme	oníric	de	gran	potència	visual,	 que	només	 la	 lastra	una	
certa	 obvietat	 en	 la	 composició,	 però,	 com	 en	 les	 bones	 pel·lícules	 aconsegueix	 fer-se	
universal	a	través	del	microcosmos	local».	Javier	Ocaña,	El	País

través	 d'un	 acte	 de	 sensibilitat,	 d'una	 acció	
no	 violenta,	 a	 través	 del	 treball	 amb	 les	
mans,	 d'una	 acció	 :ísica	 però	 no	 agressiva.	
Guanya	 la	 sensibilitat,	 es	 restableix	 la	
comunicació,	arriba	l'abraçada.

La	pel·lícula	està	ambientada	en	un	“baserri”,	
al	món	rural,	un	espai	que	conec	molt	bé.	Jo	
sóc	part	d'aquest	món,	d'aquesta	cadena.	Tot	
el	 que	 sé	 dels	 meus	 avantpassats	 és	 que	
sempre	hi	han	estat	vinculats.	Jo	sóc	d'alguna	
manera	 "baserritarra"	 i	 sóc	 també	 canvi,	
ruptura	i	abandonament	de	la	terra.	En	certa	
mesura	 he	 viscut	 el	 que	 succeeix	 en	 la	

pel·lícula	 encara	 que	
A m a m a	 é s	
completament	:icció.

La	 realitat	 de	 les	
situacions	la	vivim	de	
m a n e r a	 m o l t	
personal,	 cadascú	 les	
experimenta	a	la	seva	
manera.	 Jo	 sóc	 molt	
imaginatiu.	 Sempre	
he	 imaginat	 d'una	
m a n e r a	 m o l t	
s u r r e a l i s t a	 e l	
“baserri”	 "	 i	 algunes	
d'aquestes	 idees	 les	

he	 acabat	 plasmant	 en	 la	 pel·lícula.	 Les	
imatges	 que	 recordem	 de	 la	 infantesa	 les	
tendim	 a	 exagerar	 pel	 cantó	 idíl·lic	 o	 el	
terrorí:ic,	 i	 per	 a	mi	 en	 la	 pel·lícula	 aquests	
records	 han	 estat	 una	 font	 d'inspiració	
essencial.

La	 pel·lícula	 està	 plena	 d'aquestes	 imatges	
que	 m'han	 perseguit	 durant	 anys.	 Com	 a	
creador	sento	la	necessitat	de	fer	un	cinema	
molt	més	 lliure,	 un	 cinema	més	 improvisat,	
sense	 lligams	 narratius;	 però	 d'altra	 banda	
com	 a	 espectador	 no	 suporto	 les	 pel·lícules	
que	m'avorreixen.	Així	que	he	buscat	fer	una	
pel·lícula	molt	ben	estructurada	que	atrapi	a	
l'espectador	 i	 el	 porti	 :ins	 al	 :inal	 gaudint	
d'ella.

Asier	Altuna
http://www.txintxua.com/assets/:iles/amama-pressbook-
cast.pdf
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EL CINEMA D’ASIER ALTUNA
Asier	 Altuna	 forma	 part	 d'aquesta	 generació	 de	
realitzadors	euskaldunak	que	des	de	 l'estrena	de	Loreak	
el	2014	representen	un	grup	compromès	amb	la	cultura	
basca	 —roden	 en	 euskera—	 i	 a	 la	 vegada	 amb	 temes	
relacionats	 sovint	 amb	 la	 contradicció	 entre	 tradició	 i	
present	 i	 com	 in:lueix	 en	 la	 llibertat	 personal;	 tot	 això	
amb	 interessants	 i	 innovadores	 propostes	 formals	 que	
defugen	la	temptació	d'un	enfocament	massa	realista	que	
en	llastraria	l'originalitat.	
Va	 començar	 amb	 dos	 curts	 dirigits	 conjuntament	 amb	
Telmo	Esnal	—	Txot	(1997)	i	40	ezetz	(1998)	—	(i	amb	la	
participació	 de	 Kandido	 Uranga).	 Després	 n'ha	 fet	 sis	
més	 en	 solitari,	 tant	 de	 :icció	 com	 documentals.		
Destaquen	Topeka	(2004)	i	Plazatik	Plazera	(2010)	amb	
la	 bertsolari	 Maialen	 Lujanbio,	 els	 dos	 d'accés	 lliure	 a	
internet.
El	 2005	 estrena	 el	 seu	 primer	 llargmetratge,	 també	

codirigit	 amb	 Telmo	
Esnal,	 una	 comèdia	
d 'humor	 fàc i l	 que	
p o d e m	 o b l i d a r	
fàcilment	 i	 centrar-nos	
amb	 les,	 :ins	 ara,	 dues	
obres	 més	 importants:	
Bertsolari	 (2011)	 i	
Amama	(2015).	
La	 pr imera	 és	 un	
emotiu	 documental	
sobre	 els	 bertsolaris,	
els	 improvisadors	 de	
versos	 cantats.	 Una	
tradició	 popular	 molt	
arrelada	a	Euskadi,	que	
ha	 evolucionat	 en	 el	
temps	 i	 connecta	 amb	
les	 generacions	 més	
joves.	 La	 pel·lícula	
presenta	 di ferents	
i n t e r v e n c i o n s	
d ' e s t u d i o s o s ,	 d e	
b e r t s o l a r i s	 i	
d'actuacions	 de	 poesia	
improvisada	en	solitari	
i	 en	 les	 competicions	

on	 els	 participants	 tenen	 uns	 segons	 per	 improvisar	
sobre	 un	 tema.	 Acaba	 amb	 el	 reportatge	 del	 Bertsolari	
Txapelketa	 Nagusia,	 que	 en	 la	 seva	 :inal	 del	 2009	 	 va	
aplegar	 una	 audiència	 de	 14.000	 persones.	 Aquesta	
competició,	 reservada	majoritàriament	als	 glosadors,	 va	
guanyar	 per	 primera	 vegada	 en	 aquell	 any,	 una	
bertsolari,	Maialen	Lujanbio;	que	va	tornar	a	guanyar	en	
el	certamen	del	2017.
Bertsolari	 està	 molt	 lluny	 del	 que	 podria	 ser	 un	
reportatge	 periodístic,	 no	 és	 un	 documental	 com	 els	
altres.	La	càmera	s'atura	en	els	bertsolaris,	 	en	els	segons	
de	 silenci	 que	 tenen	 per	 composar	 els	 bertsos.	 Són	 uns	
instants	 que	 ens	 vénen	 representats	 per	 imatges	 de	
paraules	blanques	que	entren	i	surten	de	les	seves	ment	i	
sobrevolen	 la	 pantalla.	 Uns	 moments	 que,	 en	 altres	
seqüències	 molt	 impactants,	 ens	 presenta	 a	 una	
bertsolari	caminant	a	la	vora	d'un	precipici,	“l’abisme	del	

pensament"	 quan	 estan	 composant	 les	 rimes	
mentalment	 i	 paulatinament	 les	 paraules	 prenen	
forma	(els	passos	a	la	vora	de	la	timba)
Amama	és	una	mixtura	entre	realisme,	 i	simbolisme	
amb	 uns	 tocs	 de	 documental	 antropològic,	 que	 són	
els	 trets	 que	 caracteritzen	 l'estil	 del	 director	
euskaldun.
La	 part	 de	 documental	 ens	 ve	 donada,	 al	 principi,	
amb	 la	 narració	 en	 off	 de	 la	 :illa	 Iriar	 que	 ens	
documenta,	 amb	 el	 fons	 d'unes	 seqüències	
d'harmonia	 familiar,	 sobre	 l'antic	 costum	de	 l'hereu	
que	es	fa	càrrec	del	baserri	la	família	lligada	a	la	terra	
per	 generacions.	 Després	 tenim	 les	 imatges	 de	 les	
feines	 del	 camp	 de	 Tomàs,	 el	 pare,	 i	 les	 de	 tots	 els	
germans	 rodades	amb	16	mm.,	 gairebé	costumistes,	
idíl·liques.	 Tot	 això	 alterna	 amb	 altres	 fragments	
inquietants	 de	 l'amama	 sola	 (o	 multiplicada)	 que	
estira	 amb	 una	 corda	 a	 Gaizka,	 el	 :ill	 que	 estava	
destinat	 a	 continuar	amb	el	baserri,	 i	 que	 "trenca	 la	
corda"	 i	 marxa	 de	 casa;	 amb	 Iriar	 que	 pinta	 els	
arbres	 que	 simbolitzaven	 el	 destí	 que	 els	 germans	
havien	de	seguir	i	expressa	la	fúria	i	rebel·lia	contra	
el	pare	a	través	de	l'art.	Al	:inal,	en	el	desenllaç,	l'art	
també	 servirà	 per	 canalitzar	 el	 dolor	 per	 la	 pèrdua	
de	l'amama.
Podríem	 dir	 que	 l'Asier	 Altuna	 fa	 els	 documentals	
amb	 tons	 poètics	 i	 formalment	 innovadors	 i	 en	 la	
:icció	 barreja	 l'enfocament	 antropològic	 amb	 el	
simbolisme.	 És	 el	 que	 Javier	 Ocaña	 en	 diu	
"simbolisme	oníric	de	gran	potència	visual".	La	seva	
obra	 consta ,	 de	 moment ,	 només	 de	 t res	
llargmetratges,	 però	 la	 festa	 acaba	 de	 començar	 i	
Asier	 Altuna,	 n'estem	 segurs,	 ens	 farà	 conéixer	
encara	 més	 colors	 del	 verd	 d'Euzkadi	 o	 d'altres	
realitats	no	menys	interessants.

 a la vora de l’abisme a: Bertsolari
https://www.youtube.com/watch?v=fKkNGcEQdY0

Miren Amuriza

en el desenllaç d’Amana
https://www.youtube.com/watch?v=R6EmYoIyM74

Kandido Uranga

2019.	Daniel	Sánchez	
Arévalo.	comèdia
Héctor	 és	 un	 noi	 de	
disset	anys	que	porta	dos	
intern	 en	 un	 centre	 de	
menors.	 Insociable	 i	 poc	
comunicatiu,	 amb	 prou	
feines	 es	 relaciona	 amb	
ningú	 :ins	 que	 s'anima	 a	
participar	en	una	teràpia	
d e	 r e i n s e r c i ó	 amb	
gossos.	 En	 ella	 estableix	
un	 vincle	 indissoluble	

amb	 un	 gos.	 Però	 un	 dia	 el	 gos	 és	 adoptat	 i	
Héctor	 es	mostra	 incapaç	 de	 acceptar-ho.	 Tot	 i	
que	 li	queden	menys	de	dos	mesos	per	complir	
el	seu	internament,	decideix	escapar-se	per	anar	
a	buscar-lo.
		
	2019.	Benito	Zambrano.	drama

Un	 nen	 que	 ha	 escapat	
del	 seu	poble	escolta	els	
crits	 dels	 homes	 que	 el	
cerquen.	 El	 que	 queda	
davant	 seu	 és	una	plana	
in:inita	i	àrida	que	haurà	
de	 travessar	 s i	 vol	
a l l u n y a r - s e	
d e : i n i t i v am e n t	 d e	
l'infern	 de	 què	 fuig.	 Els	
seus	 passos	 es	 creuaran	
amb	els	d'un	pastor	que	

li	 ofereix	protecció	 i,	 a	partir	d'aquest	moment,	
ja	res	no	serà	igual	per	a	cap	dels	dos.

2019.	Thriller.	Daniel	Calparsoro
V i t ò r i a ,	 2 0 1 6 .	 E l s	
cadàvers	 d'un	 noi	 i	 una	
n o i a	 d e	 v i n t	 a n y s	
apareixen	nus	a	la	cripta	
de	la	Catedral	Vella.	Unai	
L ó p e z	 d ' A y a l a ,	 u n	
inspector	 expert	 en	
per:ils	 criminals,	 ha	 de	
caçar	 l'assassí	 que	 porta	
aterrint	 la	 ciutat	 des	 de	
fa	 dues	 dècades.	 La	 successió	 imparable	 de	
crims	i	una	investigació	policial	contaminada	per	
les	 xarxes	 socials	 portaran	 Unai	 al	 límit,	 a	
enfrontant	 a	 un	 assassí	 camaleònic	 i	 despietat	
que	podria	estar	més	a	prop	del	que	creia.

FILMOGRAFIA ESSENCIAL DE KANDIDO URANGA

	 	 2 019 .	 K epa	 S o j o .	
comèdia
Narra	les	peripècies	dels	
habitants	d'un	imaginari	
poble	 castellà	 enclavat	
al	 centre	 del	 País	 Basc	
anomenat	 Tellería,	 que	
desitja,	 després	 de	 700	
anys	d'història,	passar	a	
ser	 part	 del	 territori	
basc.	 Després	 de	 la	
negativa	 de	 govern,	 una	
cur iosa	 t roba l l a	 a l	
santuari	 de	 el	 poble	
o r i g i n a r à	 q u e	 e l s	
agosarats	 habitants	 de	 Tellería	 demanin	 la	 seva	
annexió,	 ni	més	ni	menys	que	a	un	dels	països	més	
rics	de	l'món:	Suïssa.

2018.	Thriller.	Koldo	Serra.
Raquel	 (Emma	 Suárez)	 és	 una	 dona	 amb	 una	

complicada	 situació	 personal	
que	 la	 porta	 a	 necessitar	
aconseguir	 amb	 urgència,	 en	
24	 hores,	 35.000	 euros.	 La	
seva	 última	 esperança	 és	 un	
préstec	bancari.	La	irrupció	de	
dos	 atracadors	 (Nathalie	 Poza	
i	Hugo	Silva)	quan	està	a	punt	
de	 tancar	 l a	 t ransacc ió	
complica	 encara	 més	 la	 seva	
situació,	 però	 Raquel	 sap	 que	
no	 té	 altra	 opció	 que	 sortir	

d'allà	amb	els	diners,	al	preu	que	sigui.

	2018.	Drama.	Igor	Legarreta.
Laura	viu	a	Buenos	Aires	amb	el	
seu	 padrastre	 Fredo.	 Sent	 una	
nena,	 ella	 i	 la	 seva	 mare	 van	
marxar	 del	 País	 Basc.	 Però	 un	
d ia	 rep	 una	 t rucada	 des	
d'Espanya:	 el	 cos	 del	 seu	 pare	
acaba	 de	 ser	 trobat	 enterrat	 en	
un	 bosc	 proper.	 Les	 proves	
forenses	 han	 estat	 clares:	 Félix	
Careaga	 va	 morir	 fa	 més	 de	 30	
anys	 assassinat	 d'un	 tret	 a	 la	
nuca.	 Laura	 decideix	 volar	 a	 Espanya	 al	 costat	 de	
Fredo	 per	 enterrar	 el	 seu	 pare.	 En	 el	 seu	 viatge	
coneixerà	 a	 Javier	 Egoskue,	 agent	 d'assegurances,	
que	comunica	a	Laura	l'existència	d'una	assegurança	
de	vida	signada	pel	seu	pare.	Egoskue,	intrigat	per	la	
història	 de	 l'assassinat,	 emprendrà	 al	 costat	 d'ella	 i	
Fredo	una	particular	investigació.



EL CINEMA D’ASIER ALTUNA
Asier	 Altuna	 forma	 part	 d'aquesta	 generació	 de	
realitzadors	euskaldunak	que	des	de	 l'estrena	de	Loreak	
el	2014	representen	un	grup	compromès	amb	la	cultura	
basca	 —roden	 en	 euskera—	 i	 a	 la	 vegada	 amb	 temes	
relacionats	 sovint	 amb	 la	 contradicció	 entre	 tradició	 i	
present	 i	 com	 in:lueix	 en	 la	 llibertat	 personal;	 tot	 això	
amb	 interessants	 i	 innovadores	 propostes	 formals	 que	
defugen	la	temptació	d'un	enfocament	massa	realista	que	
en	llastraria	l'originalitat.	
Va	 començar	 amb	 dos	 curts	 dirigits	 conjuntament	 amb	
Telmo	Esnal	—	Txot	(1997)	i	40	ezetz	(1998)	—	(i	amb	la	
participació	 de	 Kandido	 Uranga).	 Després	 n'ha	 fet	 sis	
més	 en	 solitari,	 tant	 de	 :icció	 com	 documentals.		
Destaquen	Topeka	(2004)	i	Plazatik	Plazera	(2010)	amb	
la	 bertsolari	 Maialen	 Lujanbio,	 els	 dos	 d'accés	 lliure	 a	
internet.
El	 2005	 estrena	 el	 seu	 primer	 llargmetratge,	 també	

codirigit	 amb	 Telmo	
Esnal,	 una	 comèdia	
d 'humor	 fàc i l	 que	
p o d e m	 o b l i d a r	
fàcilment	 i	 centrar-nos	
amb	 les,	 :ins	 ara,	 dues	
obres	 més	 importants:	
Bertsolari	 (2011)	 i	
Amama	(2015).	
La	 pr imera	 és	 un	
emotiu	 documental	
sobre	 els	 bertsolaris,	
els	 improvisadors	 de	
versos	 cantats.	 Una	
tradició	 popular	 molt	
arrelada	a	Euskadi,	que	
ha	 evolucionat	 en	 el	
temps	 i	 connecta	 amb	
les	 generacions	 més	
joves.	 La	 pel·lícula	
presenta	 di ferents	
i n t e r v e n c i o n s	
d ' e s t u d i o s o s ,	 d e	
b e r t s o l a r i s	 i	
d'actuacions	 de	 poesia	
improvisada	en	solitari	
i	 en	 les	 competicions	

on	 els	 participants	 tenen	 uns	 segons	 per	 improvisar	
sobre	 un	 tema.	 Acaba	 amb	 el	 reportatge	 del	 Bertsolari	
Txapelketa	 Nagusia,	 que	 en	 la	 seva	 :inal	 del	 2009	 	 va	
aplegar	 una	 audiència	 de	 14.000	 persones.	 Aquesta	
competició,	 reservada	majoritàriament	als	 glosadors,	 va	
guanyar	 per	 primera	 vegada	 en	 aquell	 any,	 una	
bertsolari,	Maialen	Lujanbio;	que	va	tornar	a	guanyar	en	
el	certamen	del	2017.
Bertsolari	 està	 molt	 lluny	 del	 que	 podria	 ser	 un	
reportatge	 periodístic,	 no	 és	 un	 documental	 com	 els	
altres.	La	càmera	s'atura	en	els	bertsolaris,	 	en	els	segons	
de	 silenci	 que	 tenen	 per	 composar	 els	 bertsos.	 Són	 uns	
instants	 que	 ens	 vénen	 representats	 per	 imatges	 de	
paraules	blanques	que	entren	i	surten	de	les	seves	ment	i	
sobrevolen	 la	 pantalla.	 Uns	 moments	 que,	 en	 altres	
seqüències	 molt	 impactants,	 ens	 presenta	 a	 una	
bertsolari	caminant	a	la	vora	d'un	precipici,	“l’abisme	del	

pensament"	 quan	 estan	 composant	 les	 rimes	
mentalment	 i	 paulatinament	 les	 paraules	 prenen	
forma	(els	passos	a	la	vora	de	la	timba)
Amama	és	una	mixtura	entre	realisme,	 i	simbolisme	
amb	 uns	 tocs	 de	 documental	 antropològic,	 que	 són	
els	 trets	 que	 caracteritzen	 l'estil	 del	 director	
euskaldun.
La	 part	 de	 documental	 ens	 ve	 donada,	 al	 principi,	
amb	 la	 narració	 en	 off	 de	 la	 :illa	 Iriar	 que	 ens	
documenta,	 amb	 el	 fons	 d'unes	 seqüències	
d'harmonia	 familiar,	 sobre	 l'antic	 costum	de	 l'hereu	
que	es	fa	càrrec	del	baserri	la	família	lligada	a	la	terra	
per	 generacions.	 Després	 tenim	 les	 imatges	 de	 les	
feines	 del	 camp	 de	 Tomàs,	 el	 pare,	 i	 les	 de	 tots	 els	
germans	 rodades	amb	16	mm.,	 gairebé	costumistes,	
idíl·liques.	 Tot	 això	 alterna	 amb	 altres	 fragments	
inquietants	 de	 l'amama	 sola	 (o	 multiplicada)	 que	
estira	 amb	 una	 corda	 a	 Gaizka,	 el	 :ill	 que	 estava	
destinat	 a	 continuar	amb	el	baserri,	 i	 que	 "trenca	 la	
corda"	 i	 marxa	 de	 casa;	 amb	 Iriar	 que	 pinta	 els	
arbres	 que	 simbolitzaven	 el	 destí	 que	 els	 germans	
havien	de	seguir	i	expressa	la	fúria	i	rebel·lia	contra	
el	pare	a	través	de	l'art.	Al	:inal,	en	el	desenllaç,	l'art	
també	 servirà	 per	 canalitzar	 el	 dolor	 per	 la	 pèrdua	
de	l'amama.
Podríem	 dir	 que	 l'Asier	 Altuna	 fa	 els	 documentals	
amb	 tons	 poètics	 i	 formalment	 innovadors	 i	 en	 la	
:icció	 barreja	 l'enfocament	 antropològic	 amb	 el	
simbolisme.	 És	 el	 que	 Javier	 Ocaña	 en	 diu	
"simbolisme	oníric	de	gran	potència	visual".	La	seva	
obra	 consta ,	 de	 moment ,	 només	 de	 t res	
llargmetratges,	 però	 la	 festa	 acaba	 de	 començar	 i	
Asier	 Altuna,	 n'estem	 segurs,	 ens	 farà	 conéixer	
encara	 més	 colors	 del	 verd	 d'Euzkadi	 o	 d'altres	
realitats	no	menys	interessants.

 a la vora de l’abisme a: Bertsolari
https://www.youtube.com/watch?v=fKkNGcEQdY0

Miren Amuriza

en el desenllaç d’Amana
https://www.youtube.com/watch?v=R6EmYoIyM74

Kandido Uranga

2019.	Daniel	Sánchez	
Arévalo.	comèdia
Héctor	 és	 un	 noi	 de	
disset	anys	que	porta	dos	
intern	 en	 un	 centre	 de	
menors.	 Insociable	 i	 poc	
comunicatiu,	 amb	 prou	
feines	 es	 relaciona	 amb	
ningú	 :ins	 que	 s'anima	 a	
participar	en	una	teràpia	
d e	 r e i n s e r c i ó	 amb	
gossos.	 En	 ella	 estableix	
un	 vincle	 indissoluble	

amb	 un	 gos.	 Però	 un	 dia	 el	 gos	 és	 adoptat	 i	
Héctor	 es	mostra	 incapaç	 de	 acceptar-ho.	 Tot	 i	
que	 li	queden	menys	de	dos	mesos	per	complir	
el	seu	internament,	decideix	escapar-se	per	anar	
a	buscar-lo.
		
	2019.	Benito	Zambrano.	drama

Un	 nen	 que	 ha	 escapat	
del	 seu	poble	escolta	els	
crits	 dels	 homes	 que	 el	
cerquen.	 El	 que	 queda	
davant	 seu	 és	una	plana	
in:inita	i	àrida	que	haurà	
de	 travessar	 s i	 vol	
a l l u n y a r - s e	
d e : i n i t i v am e n t	 d e	
l'infern	 de	 què	 fuig.	 Els	
seus	 passos	 es	 creuaran	
amb	els	d'un	pastor	que	

li	 ofereix	protecció	 i,	 a	partir	d'aquest	moment,	
ja	res	no	serà	igual	per	a	cap	dels	dos.

2019.	Thriller.	Daniel	Calparsoro
V i t ò r i a ,	 2 0 1 6 .	 E l s	
cadàvers	 d'un	 noi	 i	 una	
n o i a	 d e	 v i n t	 a n y s	
apareixen	nus	a	la	cripta	
de	la	Catedral	Vella.	Unai	
L ó p e z	 d ' A y a l a ,	 u n	
inspector	 expert	 en	
per:ils	 criminals,	 ha	 de	
caçar	 l'assassí	 que	 porta	
aterrint	 la	 ciutat	 des	 de	
fa	 dues	 dècades.	 La	 successió	 imparable	 de	
crims	i	una	investigació	policial	contaminada	per	
les	 xarxes	 socials	 portaran	 Unai	 al	 límit,	 a	
enfrontant	 a	 un	 assassí	 camaleònic	 i	 despietat	
que	podria	estar	més	a	prop	del	que	creia.

FILMOGRAFIA ESSENCIAL DE KANDIDO URANGA

	 	 2 019 .	 K epa	 S o j o .	
comèdia
Narra	les	peripècies	dels	
habitants	d'un	imaginari	
poble	 castellà	 enclavat	
al	 centre	 del	 País	 Basc	
anomenat	 Tellería,	 que	
desitja,	 després	 de	 700	
anys	d'història,	passar	a	
ser	 part	 del	 territori	
basc.	 Després	 de	 la	
negativa	 de	 govern,	 una	
cur iosa	 t roba l l a	 a l	
santuari	 de	 el	 poble	
o r i g i n a r à	 q u e	 e l s	
agosarats	 habitants	 de	 Tellería	 demanin	 la	 seva	
annexió,	 ni	més	ni	menys	que	a	un	dels	països	més	
rics	de	l'món:	Suïssa.

2018.	Thriller.	Koldo	Serra.
Raquel	 (Emma	 Suárez)	 és	 una	 dona	 amb	 una	

complicada	 situació	 personal	
que	 la	 porta	 a	 necessitar	
aconseguir	 amb	 urgència,	 en	
24	 hores,	 35.000	 euros.	 La	
seva	 última	 esperança	 és	 un	
préstec	bancari.	La	irrupció	de	
dos	 atracadors	 (Nathalie	 Poza	
i	Hugo	Silva)	quan	està	a	punt	
de	 tancar	 l a	 t ransacc ió	
complica	 encara	 més	 la	 seva	
situació,	 però	 Raquel	 sap	 que	
no	 té	 altra	 opció	 que	 sortir	

d'allà	amb	els	diners,	al	preu	que	sigui.

	2018.	Drama.	Igor	Legarreta.
Laura	viu	a	Buenos	Aires	amb	el	
seu	 padrastre	 Fredo.	 Sent	 una	
nena,	 ella	 i	 la	 seva	 mare	 van	
marxar	 del	 País	 Basc.	 Però	 un	
d ia	 rep	 una	 t rucada	 des	
d'Espanya:	 el	 cos	 del	 seu	 pare	
acaba	 de	 ser	 trobat	 enterrat	 en	
un	 bosc	 proper.	 Les	 proves	
forenses	 han	 estat	 clares:	 Félix	
Careaga	 va	 morir	 fa	 més	 de	 30	
anys	 assassinat	 d'un	 tret	 a	 la	
nuca.	 Laura	 decideix	 volar	 a	 Espanya	 al	 costat	 de	
Fredo	 per	 enterrar	 el	 seu	 pare.	 En	 el	 seu	 viatge	
coneixerà	 a	 Javier	 Egoskue,	 agent	 d'assegurances,	
que	comunica	a	Laura	l'existència	d'una	assegurança	
de	vida	signada	pel	seu	pare.	Egoskue,	intrigat	per	la	
història	 de	 l'assassinat,	 emprendrà	 al	 costat	 d'ella	 i	
Fredo	una	particular	investigació.



2015.	 Drama	 rural.	
Asier	Altuna
Una	història	familiar.	
El	 con:licte	 entre	
seguir	 la	 tradició	 o	
viure	 el	 present	 per	
tenir	 un	 futur.	 I	
l 'amama)	 que	 ho	
observa	 tot	 amb	
silenci.	 Al	 :inal	 la	
v ida	 de	 to ts	 e l s	
personatges	 ja	 no	

serà	la	mateixa.

2012.	Drama	históric	
Iñaki	Elizalde
Un	 equip	 de	 rodatge	
arriba	 a	 la	 Valle	 de	
Baztán	 per	 :ilmar	
una	 pel·lícula	 sobre	
uns	 fets	 que	 van	
passar	 el	 segle	 XVII:	
es	 la	 història	 de	 la	
discriminació	 patida	
pels	 “Agotes”,	 una	
raça	 que	 ha	 estat	
marginada	 durant	
deu	 seglers	 i	 :ins	
gairebé	nostres	dies.

2 0 0 1 .	 D r a m a	
històric.	 Montxo	
Armendáriz
Hivern	 de	 1944.	
L u c í a	 ( L u c í a	
Jiménez),	 una	 jove	
de	21	anys,	torna	a	
un	 petit	 poble	 de	
muntanya.	 Al là	
troba	 a	 Manuel	
( J u a n	 D i e g o	
Botto),	 un	 jove	
f e r r e r	 q u e	
col·labora	 amb	 els	
m a q u i s .	 L u c í a	
comença	 a	 sentir-

se	 atreta	 per	 Manuel,	 sobretot	 pel	 valor	 que	
mostra	en	jugar-se	la	vida	per	defensar	les	seves	
idees.	

2018	Documental	
dramàtic.	Joaquín	
Calderón.
A g u s	 B a r a n d i a r a n ,	
ambaixador	 de	 la	música	
i	 la	 dansa	 tradicional	
basca	 per	 tot	 el	 món,	
s ' en f ron ta	 a l	 p i t j o r	
malson	 d'un	 basc:	 la	
demolició	 del	 seu	baserri	
(mas	 familiar)	 de	 1540	

per	 donar	 pas	 a	 una	 nova	 carretera.	 Agus	 haurà	 de	
lluitar	 contra	 els	 esdeveniments	 per	 intentar	
protegir	les	seves	arrels.	
		
2017.	Comèdia	de	terror	fantàstic.
Han	passat	10	anys	des	de	
la	 primera	 Guerra	 Carlista	
de	1833.	En	un	petit	poble	
d'Àlaba,	 un	 comissari	 de	
govern	 anomenat	 Alfredo	
investiga	 uns	 fets	 que	 el	
porta	 :ins	 a	 una	 sinistra	
ferreria	 en	 el	 profund	 de	
bosc,	 on	 viu	 un	 perillós	 i	
solitari	 ferrer	 anomenat	
Patxi.	 Els	 vilatans	 de	 la	
zona	 compten	 fosques	
històries	 sobre	 ell	 relacionades	 amb	 robatoris,	
assassinats	 i	 pactes	 demoníacs.	 Fins	 que	 per	
casualitat	 una	 nena	 òrfena	 anomenada	 Usue	
aconsegueix	 colar-se	 en	 la	 misteriosa	 ferreria,	
destapant	 la	 terrible	veritat	que	s'amaga	darrere	de	
Patxi	el	Ferrer.

2017.	Semana	del	Cine	Fantástico	y	de	Terror	de	San	Sebastián,	
Premi	del	públic
2018.	Premis	Goya:	Nominada	Millors	efectes	especials.

2017.	Drama	rural.
Martinon	 és	 un	 caçador	
solitari,	 l'últim	 habitant	 d'un	
remot	poble	a	 les	muntanyes.	
El	 seu	 únic	 contacte	 amb	
altres	 éssers	 humans	 es	
produeix	a	la	primavera,	quan	
baixa	 a	 la	 vall	 per	 comerciar	
amb	les	pells	dels	animals	que	
atrapa.	 No	 obstant	 això,	 amb	
l'arribada	 d'una	 dona	 a	 la	

seva	 vida,	 començarà	 a	 experimentar	 sentiments	
nous.	 Aquesta	 singular	 trobada	 l'obligarà	 a	 triar	
entre	descobrir	la	seva	vulnerabilitat	o	abandonar-se	
al	seu	costat	més	salvatge.

2 0 0 0 .	 D r a m a	
històric .	 Helena	
Taberna.
Yoyes,	 la	 primera	
dona	que	va	ocupar	
l l o c s	 d e	
r e sponsab i l i t a t	
dins	 d'ETA,	 torna	
de l	 seu	 ex i l i	 a	
Mèxic	 i	 intenta	
refer	 la	 seva	 vida.	
Però	 el	 seu	 retorn	

no	 és	 fàcil.	 Ella	 ha	 evolucionat,	 ha	 estudiat	
una	 carrera	 universitària,	 ha	 treballat	 a	
l'ONU,	 ha	 estat	 mare...	 Mentrestant,	 a	
Espanya	la	violència	segueix	sent	la	principal	
notícia	 de	 les	 portades	 dels	 diaris.	 Yoyes	
intenta	oblidar	i	ser	oblidada,	però...

	

Salto	 al	 vacío.	 1995.	 Drama.	 Daniel	
Calparsoro	

Alex	 és	 una	 jove	 de	
20	anys	que	manté	a	
t o t a	 l a	 f am í l i a	
gràcies	 a l	 trà: ic	
il·legal	 d'armes	 i	
drogues.	 El	 risc	 de	
morir	o	matar	forma	
part	de	 la	 seva	vida.	
El	 con:licte	 entre	 la	
necessitat	 d'amor	 i	 una	 vida	 basada	 en	 la	
violència	 lacol·loca	 davant	 del	 dilema	 de	
seguir	 amb	 les	 seves	 activitats	 o	 deixar	 el	
barri.

1993.	 Drama.	 Paul	
Leduc
Ambicions,	 amors	 i	
f r u s t r a c i o n s	 d e l s	
personatges	d'un	barri	
p o p u l a r	
llatinoamericà,	 on	 la	
m ú s i c a	 é s	 l a	
protagonista	 d'una	
història	 immersa	 en	 la	
realitat	 violenta	 del	
continent.

1993.	Drama	rural	i	
històric.	Julio	Médem.
A l	 l l a r g	 d e	 t r e s	
g e n e r a c i o n s ,	 d u e s	
famílies	d'una	petita	vall	
guipuscuana	 mantenen	
relac ions	 tortuoses ,	
m a r c a d e s	 p e r	 l a	
violència	 i	 les	 passions.	
La	 història	 comença	 a	
Guipúscoa,	 el	 1875.	 En	
una	 trinxera	 carlina,	
durant	 la	 guerra,	 un	
aizkolari	 aconsegueix	
salvar	 la	 vida	 deixant-se	 apilar	 amb	 els	 cadàvers.	 La	
presència	d'una	vaca	li	produeix	una	estranya	sensació,	
que	es	tornarà	obsessiva.

1992:	Premis	Goya:	millor	director	novell
1992:	Festival	de	Mont-real:	Millor	òpera	prima	
1992:	Festival	de	Tòquio:	Premi	Gold	Award
		

1988.	Drama.	Ana	Díez
Ander	 torna	 a	 casa	 dels	
seus	 pares	 després	
d 'haver	 passa t	 uns	
quants	 anys	 a	 la	 presó	
per	 trà:ic	 de	 drogues.	
Quan	 arriba	 a	 casa,	 es	
troba	 amb	 una	 família	
que	ja	no	existeix.	Tot	ha	
canviat	per	a	ell,	:ins	i	tot	
e l s	 p a i s a t g e s	 q u e	
recordava.	 Tornarà	 a	
trobar-se	 amb	 Yul,	 un	

antic	company	de	seminari.

Premis	Goya	1989:	Millor	direcció	novell.

Adaptació	 resumida	 del	 document	 “Relación	 de	
películas	de	Kandi”	de	Joseba	Nafarrete	Zurbano



2015.	 Drama	 rural.	
Asier	Altuna
Una	història	familiar.	
El	 con:licte	 entre	
seguir	 la	 tradició	 o	
viure	 el	 present	 per	
tenir	 un	 futur.	 I	
l 'amama)	 que	 ho	
observa	 tot	 amb	
silenci.	 Al	 :inal	 la	
v ida	 de	 to ts	 e l s	
personatges	 ja	 no	

serà	la	mateixa.

2012.	Drama	históric	
Iñaki	Elizalde
Un	 equip	 de	 rodatge	
arriba	 a	 la	 Valle	 de	
Baztán	 per	 :ilmar	
una	 pel·lícula	 sobre	
uns	 fets	 que	 van	
passar	 el	 segle	 XVII:	
es	 la	 història	 de	 la	
discriminació	 patida	
pels	 “Agotes”,	 una	
raça	 que	 ha	 estat	
marginada	 durant	
deu	 seglers	 i	 :ins	
gairebé	nostres	dies.

2 0 0 1 .	 D r a m a	
històric.	 Montxo	
Armendáriz
Hivern	 de	 1944.	
L u c í a	 ( L u c í a	
Jiménez),	 una	 jove	
de	21	anys,	torna	a	
un	 petit	 poble	 de	
muntanya.	 Al là	
troba	 a	 Manuel	
( J u a n	 D i e g o	
Botto),	 un	 jove	
f e r r e r	 q u e	
col·labora	 amb	 els	
m a q u i s .	 L u c í a	
comença	 a	 sentir-

se	 atreta	 per	 Manuel,	 sobretot	 pel	 valor	 que	
mostra	en	jugar-se	la	vida	per	defensar	les	seves	
idees.	

2018	Documental	
dramàtic.	Joaquín	
Calderón.
A g u s	 B a r a n d i a r a n ,	
ambaixador	 de	 la	música	
i	 la	 dansa	 tradicional	
basca	 per	 tot	 el	 món,	
s ' en f ron ta	 a l	 p i t j o r	
malson	 d'un	 basc:	 la	
demolició	 del	 seu	baserri	
(mas	 familiar)	 de	 1540	

per	 donar	 pas	 a	 una	 nova	 carretera.	 Agus	 haurà	 de	
lluitar	 contra	 els	 esdeveniments	 per	 intentar	
protegir	les	seves	arrels.	
		
2017.	Comèdia	de	terror	fantàstic.
Han	passat	10	anys	des	de	
la	 primera	 Guerra	 Carlista	
de	1833.	En	un	petit	poble	
d'Àlaba,	 un	 comissari	 de	
govern	 anomenat	 Alfredo	
investiga	 uns	 fets	 que	 el	
porta	 :ins	 a	 una	 sinistra	
ferreria	 en	 el	 profund	 de	
bosc,	 on	 viu	 un	 perillós	 i	
solitari	 ferrer	 anomenat	
Patxi.	 Els	 vilatans	 de	 la	
zona	 compten	 fosques	
històries	 sobre	 ell	 relacionades	 amb	 robatoris,	
assassinats	 i	 pactes	 demoníacs.	 Fins	 que	 per	
casualitat	 una	 nena	 òrfena	 anomenada	 Usue	
aconsegueix	 colar-se	 en	 la	 misteriosa	 ferreria,	
destapant	 la	 terrible	veritat	que	s'amaga	darrere	de	
Patxi	el	Ferrer.

2017.	Semana	del	Cine	Fantástico	y	de	Terror	de	San	Sebastián,	
Premi	del	públic
2018.	Premis	Goya:	Nominada	Millors	efectes	especials.

2017.	Drama	rural.
Martinon	 és	 un	 caçador	
solitari,	 l'últim	 habitant	 d'un	
remot	poble	a	 les	muntanyes.	
El	 seu	 únic	 contacte	 amb	
altres	 éssers	 humans	 es	
produeix	a	la	primavera,	quan	
baixa	 a	 la	 vall	 per	 comerciar	
amb	les	pells	dels	animals	que	
atrapa.	 No	 obstant	 això,	 amb	
l'arribada	 d'una	 dona	 a	 la	

seva	 vida,	 començarà	 a	 experimentar	 sentiments	
nous.	 Aquesta	 singular	 trobada	 l'obligarà	 a	 triar	
entre	descobrir	la	seva	vulnerabilitat	o	abandonar-se	
al	seu	costat	més	salvatge.

2 0 0 0 .	 D r a m a	
històric .	 Helena	
Taberna.
Yoyes,	 la	 primera	
dona	que	va	ocupar	
l l o c s	 d e	
r e sponsab i l i t a t	
dins	 d'ETA,	 torna	
de l	 seu	 ex i l i	 a	
Mèxic	 i	 intenta	
refer	 la	 seva	 vida.	
Però	 el	 seu	 retorn	

no	 és	 fàcil.	 Ella	 ha	 evolucionat,	 ha	 estudiat	
una	 carrera	 universitària,	 ha	 treballat	 a	
l'ONU,	 ha	 estat	 mare...	 Mentrestant,	 a	
Espanya	la	violència	segueix	sent	la	principal	
notícia	 de	 les	 portades	 dels	 diaris.	 Yoyes	
intenta	oblidar	i	ser	oblidada,	però...

	

Salto	 al	 vacío.	 1995.	 Drama.	 Daniel	
Calparsoro	

Alex	 és	 una	 jove	 de	
20	anys	que	manté	a	
t o t a	 l a	 f am í l i a	
gràcies	 a l	 trà: ic	
il·legal	 d'armes	 i	
drogues.	 El	 risc	 de	
morir	o	matar	forma	
part	de	 la	 seva	vida.	
El	 con:licte	 entre	 la	
necessitat	 d'amor	 i	 una	 vida	 basada	 en	 la	
violència	 lacol·loca	 davant	 del	 dilema	 de	
seguir	 amb	 les	 seves	 activitats	 o	 deixar	 el	
barri.

1993.	 Drama.	 Paul	
Leduc
Ambicions,	 amors	 i	
f r u s t r a c i o n s	 d e l s	
personatges	d'un	barri	
p o p u l a r	
llatinoamericà,	 on	 la	
m ú s i c a	 é s	 l a	
protagonista	 d'una	
història	 immersa	 en	 la	
realitat	 violenta	 del	
continent.

1993.	Drama	rural	i	
històric.	Julio	Médem.
A l	 l l a r g	 d e	 t r e s	
g e n e r a c i o n s ,	 d u e s	
famílies	d'una	petita	vall	
guipuscuana	 mantenen	
relac ions	 tortuoses ,	
m a r c a d e s	 p e r	 l a	
violència	 i	 les	 passions.	
La	 història	 comença	 a	
Guipúscoa,	 el	 1875.	 En	
una	 trinxera	 carlina,	
durant	 la	 guerra,	 un	
aizkolari	 aconsegueix	
salvar	 la	 vida	 deixant-se	 apilar	 amb	 els	 cadàvers.	 La	
presència	d'una	vaca	li	produeix	una	estranya	sensació,	
que	es	tornarà	obsessiva.

1992:	Premis	Goya:	millor	director	novell
1992:	Festival	de	Mont-real:	Millor	òpera	prima	
1992:	Festival	de	Tòquio:	Premi	Gold	Award
		

1988.	Drama.	Ana	Díez
Ander	 torna	 a	 casa	 dels	
seus	 pares	 després	
d 'haver	 passa t	 uns	
quants	 anys	 a	 la	 presó	
per	 trà:ic	 de	 drogues.	
Quan	 arriba	 a	 casa,	 es	
troba	 amb	 una	 família	
que	ja	no	existeix.	Tot	ha	
canviat	per	a	ell,	:ins	i	tot	
e l s	 p a i s a t g e s	 q u e	
recordava.	 Tornarà	 a	
trobar-se	 amb	 Yul,	 un	

antic	company	de	seminari.

Premis	Goya	1989:	Millor	direcció	novell.

Adaptació	 resumida	 del	 document	 “Relación	 de	
películas	de	Kandi”	de	Joseba	Nafarrete	Zurbano
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