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David Rodríguez Muñiz (1982, Avilés) zuzendaria, gidoilaria,
editorea eta argazki-zuzendaria da.
Dropped Frames ikus-entzunezko kolektiboarekin, The River
(Nalon ibaiaren topografiari buruzko dokumentua) eta
Refugiados (Rainfer primateen erreskate-zentroari buruzko
dokumentala) dokumentalak egin ditu.
Argazki-zuzendari lanetan, Luis Avilésen eta Cesar Soutoren
Os Días Afogados (Amanita Films) film luze dokumentala egin
du; dokumental horri esker, argazki onenaren Goya sariaren
hautagai izan zen. Dokumentalak Latinoamerikako Film
Onenaren saria jaso zuen FIDOCSen (Txile) eta 2016ko
Mestre Mateo saria dokumentalik onenari.
Refugiados film labur dokumentala Clermont-Ferrand, EFFA
Melbourne eta Bogoshorts Bogotá jaialdietan hautatu dute,
besteak beste, eta, haietatik, 7 sari jaso ditu FICMECen
film labur dokumental onenagatik, eta finalista izan da San
Frantziskoko GFNn.
Gaur egun, Beyond The Glacier dokumentala antolatzen
ari da, Erdialdeko Asiako ur-krisiari eta Aral itsasoko
tragediari buruzkoa. Dokumentala 64 Seminci-n estreinatu
da eta nazioarteko hainbat zinema-jaialditako sail ofizialetan
aurkeztu da. Dokumental onenaren saria jaso du Zallako 38.
Enkarzinen eta Mallorcako Mostra de Cinema de Muntanya
de Palman, Uno de los Nuestros saria SOIFFen eta soinubanda onenaren saria FICAn.
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Aldiri: Zuzendari, gidoilari, editore eta argazki-zuzendari
lanetan jardun duzu zenbait lanetan. Zer eginkizunetan zaude
erosoen?
David: Gauza batzuk beste batzuk baino hobeto egiten
ditugu, baina, askotan, zuzendari-lana, batik bat dokumentuproiektuetan, pixka bat prozesu osoaz arduratzea da. Ni
kameraria naiz ogibidez; hori dela eta, zuzentzen dudanean
bisorearen atzean egotea dut gogoko. Gidoi tinkorik ez izatean,
une bakoitzean istorioarekin hartu nahi dudan bideari begira
jar naiteke, eta filma neure buruan editatzen joan naiteke
filmatzen dudan bitartean; oso gogobetegarria eta organikoa
da. Dena dago zinema-sorkuntzaren prozesuaren barruan;
editatzeko lanean ematen diot buelta gehien istorioari. Gogoko
dut, ahal denean, editore batekin lan egitea, eta prozesua
konfiantzazko jendeari erakustea, proba egiteko. Esango
nuke alde guztietan sentitzen naizela eroso; behintzat, modu
berean gozatzen dut guztietan.
A: Zure lan gehienak, behintzat berrienak, dokumentalak
dira. Zergatik dokumental generoa?
D: Fikzioa egiten hasi nintzen; aurrekontu ausartagoak eta
giza talde handiagoak nituen. Zuzentzen dudanean, nire lana
istorioak kontatzea da, eta fikzioak kontzeptuak estilizatzeko
aukera ematen dit; gidoiaren prozesutik dena dago nolabait
neurtuta eta egituratuta. Finantzaketa eta ekoizpena izaten
dira arazo nagusiak, gauzak nolabait txukun egiteko, denbora
eta pazientzia handia behar dira. Ni ipurterre hutsa naiz, eta,
fikzio-proiektu batzuen ondoren, ikuslearen ikuspegitik beti
gogoko izan dudan generoa probatzea erabaki nuen: fikzioa.
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Belkis Vega zuzendari kubatarrarekin tailer labur bat egin
ondoren, eta Os días afogados film luzearen argazki-lanetan
jardun ondoren, ekoizpen-metodoak aldatu eta txinpantzeei
buruzko dokumental bat zuzentzea erabaki nuen: Refugiados.
Dokumentalak oso modu fisikoan murgilarazten nau
prozesu osoan, eta eragiten didan tentsioa oso iradokitzailea
gertatzen zait. Batzuetan, grabazio-jardunaldi oso bat eman
dezaket hitzik esan gabe; hori ezinezkoa da fikzio-filmaketa
batean. Ikusezintasun kontzeptua atsegin dut; batzuetan
fotokazetaria bezalakoa izatea.
A: Eskaini diguzun azala Beyond de glacier zure azken lanaren
irudietan oinarrituta dago; dokumentala Erdialdeko Asiako urkrisiari eta Aral itsasoaren zorigaiztoari buruzkoa da. Harrera
oso ona izaten ari da hainbat jaialditan. Zerk bultzatu zintuen
istorio hori kontatzera? Zergatik Erdialdeko Asia? Istorioak
bilatzen zaitu zu ala alderantziz da?
D: Ez dut uste, inondik inora ere, bilatzen nauenik; kontrara
dela esango nuke. Proiektu hau urarekiko maitasunetik/
obsesiotik dator. Beharbada beti bizi izan naizelako itsasotik
hurbil, eta beti entzun izan diedalako aitonari eta osabari
itsasoko istorioak kontatzen. Beti izan dut oso gogoko
baliabide hori abentura eta ideien iturri gisa, lasaitasuna eta
kaosa, bizitza eta heriotza. Gu garen guztia lurraren saldatik
dator, eta, beraz, urarekin zerikusia duen guztia interesgarria
iruditzen zait, dela bertako izakiak, dela bere ingurunean
sortu diren gatazkak.
Erdialdeko Asiak arazo bat du urarekin, eta gizakiak eragin
du arazo hori. Desertifikazio-, urtze- eta kutsadura-prozesuak
eta enpresa handiek akuiferoekin etengabe egiten duten
gehiegizko ustiapena nolabait etsigarria den egundoko kaosa
eragiten ari dira; etorkizunak ez du itxura onik, eta penagarria
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dagokio. Elkarrizketak eta arrantzaleak 50 mm-rekin filmatu
dira, hurbilago egoteko; izotzari buruzko dokumental batean
berotasuna behar da.
Edertasunaren eta zorigaiztoaren arteko lotura dela eta, nire
ustez bi kontzeptu horiek beti egon izan dira lotuta; beharbada,
zorigaiztoaren benetako motiboa edertasunaren ustelkeria
delako. Kazajstan-en turismo beltzaren kontzeptua ezagutu
nuen, zorigaiztoaren ondorioak jasan dituzten lekuak aisiarako
bisitatzen dituzten pertsonak. Ez dakit honek zerikusi handia
duen, baina, nolabait, nire ustez, edertasuna eta zorigaiztoa
naturaren indar banaezin gisa daude lotuta, eta arteak hori
islatu besterik ez du egiten.
A: Aurretik ere ura gai nagusi izan duten dokumentaletan
parte hartu izan duzu: Os Días Afogados, Portugalgo urmael
baten eraikuntzari eta inguruneko auzokideen erreakzioari
buruzkoa, edo The River, Nalón ibaia ardatz egituratzaile
duena, esaterako. Zergatik ura? Urari arreta berezia
eskaintzen diozu, edo zure karreraren ibilbidean aurkitu izan
duzun egoera bat da?

da. Besteak beste Sir Daria eta Amu Daria ibaietan gertatzen
diren gauzak Kolonbiako Ranchería eta Sambingo ibaietan
gertatzen dira, edo Chocó-n, eta hori guztia meatzaritza
intentsiboaren ondorioz, negozioaren ondorioz. Erdialdeko
Asia dokumentalean neurri handiagoan ala txikiagoan
guztioi dagokigun gatazka baten ordezkaria da; lurralde
horretan, iraganeko istorioa azter daiteke eta emaitzak
orainean erregistra daitezke. Kazajstan eta Kyrgyzstan
prozesu hori kontatzeko lekuak ziren; glaziarren suntsipena,
ibaien desbideratzea, ur bildua, legez kontrako arrantza,
desagertutako itsasoak… Mad Max-en Apokalipsi ondoko
munduan bizitzea bezala da batzuetan.
A: Dokumentalean (argazkigintza bikaina du), artearen
historiako klasiko bat dugu: benetako zorigaiztoa, oso modu
ederrean kontatuta (irudi ederren bidez). Zer neurritan uste
duzu dokumental bateko argazkigintzaren edertasunak
laguntzen duela istorioa transmititzen? Edo mezua ahultzeko
arriskua dago, ikuslea efektu bisualarekin geratzen delako?
D: Egia esan, ez dut uste hain bikaina denik, eta, hala ematen
badu, lekuaren dohainagatik dela esango nuke, eta ez hainbeste
arte-jarrera arretatsuagatik. Kyrgysztan herrialde ederra da;
neguan dena da zuria, eta haren erliebe uhinduak itxura oso
antartikoa ematen dio. Bestalde, Kazajstango estepak eta Aral
itsaso desertikoak kontraste katastrofiko eta krepuskularrena
ematen dute. Imajinatzen dut enkoadraketen eta tempoaren
ondorioz izango dela ederra edo ez hain ederra filma; izan ere,
argazkia inprobisatua izan zen, ND kameraren iragazkiekin
eta oso inbaditzailea ez den kolore-prozesuarekin. Nire ustez,
iradokitzaileagoa da helburuak erabiltzen dituelako, batik
bat zineman ikusten bada. Espazio zabal hori filmatzean,
fokal laburrak erabili nituen, 14 mm-koak eta 18 mm-koak,
bai eta zoom optikoa ere, espazioa pixkanaka erakusten
joateko; azken batean, paisaia bat filmatzen duzunean, hala

D: Esan dudan bezala, funtsean jarrera erromantikoa da;
nolabaiteko lotura traumatikoa dela esango nuke. Bestalde,
zibilizazioen sorrerari begiratuz gero, guztiak antolatu dira
uraren inguruan; itsasoak eta ibaiak ezinbesteko baldintza dira
lurreko bizitzarako. Azken mende honetan gizakien eta haien
bizimoduaren artean sortu den gatazkak, nire ustez, sakon
markatuko du gure garapena espezie gisa, bai eta planetaren
orografia ere. Gaur egun urari buruz hitz egitea urreaz hitz
egitea da, eta badakigu urrearekin zer egiten den: espekulatu.
Nik gaiari buruz dudan jarrera ere denborarekin aldatu egin da;
The River dokumentalean Nalón ibaiaren bizitza eta soinuak
irudikatu nahi izan nituen, gizakiaren aztarnarik gabeak, eta
Beyond the Glacier dokumentalean, berriz, ia urik ez ikustea
izan zen xedea, eta gizakiak kontatzea bere historia, hark
hausnar zezan bere buruaren gainean espeziearen onanismoekintza batean. Filmetako bat nire alderdi erromantikoaren
emaitza da, eta bestea, nire alderdi arrazionalarena eta
analitikoarena; egunen batean gela berean giltzapean sartuko
banitu, sekulako zartadak emango lizkiokete elkarri, bizitza
errealean bezala.
Eskerrik asko, bereziki, Alex Galán abenturako kideari; hura
arduratu zen landa-ekoizpen guztiaz eta latitude horietatik ni
bizirik iraunarazteaz. Halaber, eskerrik asko Pedro Acevedo
musikariari, distantziatik filmaren eta Erdialdeko Asiaren
esentzia guztiari eusten dion musika sortzen jakin zuenari,
eta trukean ezer eskatu gabe proiektu honen aldeko apustua
egin duten pertsona guztiei, zinemarekiko maitasunagatik eta
historiak kontatzeko grinagatik egin dutenei. Eskerrik asko
Anartzi eta Aldiri aldizkariari; zuokin egotea sari bat da.
===
Larraitz Uriartek itzulia
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