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E G I L E A :  M A I A L E N  G O Ñ I  
 
Paul Urkijok eta Errementari filmaren lantaldeak proiektua aurkezteko prentsaurreko agerraldia egin 
dute gaur Donostian, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astean. Urkijorekin batera aktore 
taldeko lau ordezkarik (Kandido Uranga, Uma Bracaglia, Josean Bengoetxea eta Ramon Agirre) eta 
Luis de Oza ekoizleak hartu dute parte saioan. Filma bihar, urriak 28, estreinatuko dute, saio 
bikoitzean. 
 

 
 
“Sei urte gogor igaro ditugu proiektua aurrera ateratzen, eta niretzat, ez dago Donostiako Fantasiazko 
eta Beldurrezko Zinemaren Astea baino leku hoberik Euskal Herriko estreinaldia egiteko”, adierazi du 
Urkijok, Josemi Beltran jaialdiko zuzendariari erantzunez. Izan ere, Beltranek festibaleko “izakitzat” du 
Urkijo, bere lehen lanak bertan aurkeztu zituelako, eta Urkijok ere hala sentitzen dela azaldu du. 
 
Haurra zenetik izan ditu gustuko munstroak eta euskal mitologia. Eta Patxi Errementaria zen bere ipuinik 
gustukoena. Froga gisa, haurra zenetik gordetzen duen liburuxka erakutsi du, eta alboan filma errodatu 
baino lehen, sortu nahi zuten atmosfera erakusteko, kaleratu zuten argitalpena jarri du. Urkijoren 
hitzetan, Errementari filmak ipuin klasikoaren unibertsoa zabaldu du. 
 

Bere erreferenteak 80ko hamarkadako beldurrezko filmak direla aipatu du; lanotan munstroak Erdi 
Arokoak eta fisikoak ziren, eta horregatik, bere proiektuan ere, protesi eta egitura fisikoak hobetsi ditu, 
hobeto zahartzeaz gain, haiek sortzeko prozesua eta errodajean bertan eragiten duten giroa asko 
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gustatzen zaizkiolako. Dena den, “filmak ukitu digitalak ere baditu egungo zinemagintzarekin eta 
ikusgarritasunarekin bat egiteko”, gaineratu du. 

Aktoreen aukeraketa 
Uma Bracaglia neskatilaren aukeraketaz galdetutakoan, haur basatia zelako hartu zuela azaldu du. “Nire 
burua gogorarazten zidan, haurra nintzenean”. Edozer egiteko prest zegoen, eta lehen unean Mogli 
pertsonaia oroitarazi ziola gogoratu du. Aktoreen lana, guztiena, goraipatu du zinegile gasteiztarrak, 
errodajea oso gogorra izan baitzen: “Hotz handia egiten zuen, kanpoan errodatu genuen bereziki, 
protesiak genituen, gauzaz beteriko burdinola… Eta gogortasun hori filmean bertan islatu dela esango 
nuke”. 

Argi zuen Kandido Uranga aktoreak antzeztuko zuela Patxi Errementariaren papera, baina deabruarena 
nork egingo, zalantzak izan zituen. Eneko Sagardoy aktore durangarra proposatu zioten orduan, eta 
berarekin hitzordua egin zuen Urkijok. Egun horretan bertan erabaki zuen Sartael deabrua Sagardoyren 
eskuetan utziko zuela, gaztearen keinuak eta antzezteko era gustatu zitzaizkiolako. 

Ramon Agirrek, bere aldetik, film fantastiko bat egiten duen lehen aldia izan dela kontatu du, eta oso 
ongi pasa duela, orain arte probatu gabeko gauzak egiteko aukera izan duelako. “Esaterako, kaiola baten 
barruan dagoen munstro batekin hitz egin”. 

Euskaraz, derrigorrez 
Urkijok oso argi zuen filma euskaraz errodatuko zuela, euskal mitologia oinarri duen euskal ipuin 
klasikotik abiatutako proiektua baita. Horregatik, Gorka Lazkano itzultzailearekin jarri zen harremanetan, 
eta hark Arabako euskara zaharrean egiteko proposamena luzatu zion. Horretarako, Koldo Zuazo 
adituaren laguntza izan zuten, eta hura arduratu zen hizkuntzaren kalitatea gainbegiratzeaz. 

“Hala ere, filmaren ulergarritasuna izan dugu jomugan, eta euskal hiztunek ez dute arazorik izango filma 
guztiz ulertzeko”, argitu du. 

Amaitzeko, Alex de la Iglesia zinegile bilbotarraren parte hartzeaz galdegin dio Beltranek, eta Pokeepsie 
Films ekoizpen etxearen sarrerak nola eragin duen proiektuan. Urkijok azaldu duenez, filma errodatzen 
hastekotan zirenean iritsi zen De la Iglesia, lanaren berri izan baitzuen eta asko gustatu baitzitzaion. 
Horregatik, ekoizle gisa sartu zen, eta ikusgarritasuna ez ezik, indar berria, babes ekonomikoa eta 
zabalkundea bermatu dizkio proiektuari. “Aholkuak eman dizkigu, baina ez du ezer inposatu”. 
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