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           PATXO TELLERIA



KALEA 1. EXT. EGUNA1 1

Tema musikala hasten da. "Izarren Hautsa". 

Negua da. Goizaldea, krisiak astinduriko hiriko kalean. 

Lehen irudia hiriaren plano orokorra da, non ESC-Bank-en 
perfila nabarmentzen den.

Ikusten diren irudiek krisi larrian dagoen gizarte bat 
islatzen dute: pertsiana itxiak; salgai kartelak non nahi; 
klase ertaineko gizon-emakumeak eskean; hiritar taldeak 
supermerkatuko orgatxoekin txatarra bila; orkestako 
musikariak, zarpailduriko esmokinekin kalean jotzen 
borondatearen truke; talde bat, eskilara bat baliatuz, 
semaforo baten kableak lapurtzen... 

PELLO (OFF)
Garai txarrak dira, bai, baina
gogor lan egiten duenak aurrera
egiten du. Zeu zara zure porrotaren
erantzule bakarra. Ez zaitez
hainbeste kexatu, ez egin negarrik,
altxa burua. Pentsa: "Gaur neure
buruan sinistuko dut".

Mutiko baten eskua ikusten dugu, zapata gorri distiratsu bat 
garbitzen. Pellorena (40) da. Dotore jantzirik, ilea 
engominaturik, diseinuko betaurrekoekin, kaleko zabor eta 
zikinkeriarekin kontrastean. Zapata garbitzaile gazteari 
txanpon bat eman eta kalean gora abiatzen da. 

Pellorekin batera aurrera egiten dugu, kaleko giroan barrena. 

Trajez jantziriko eskale talde bat ikusten dugu, bidoi ireki 
batean egindako sutearen inguruan epelean.

Pelloren ikuspuntutik eskale herren bat ikusten dugu, muleta 
paretaren kontra ipinita. Lurrean, kapela batean, txanpon 
gutxi batu du.

Atso bat, eskale kojuaren kapela hartu eta korrika irteten 
da. Eskalea bere atzetik doa. Atsoa astiro dabil baina kojua 
astiroago.

MOZTU

Pelloren ikuspuntutik, atsoak kojuari izkin egin eta gero, 
arnasestuka, kapela sartzen du bere poltsan. Une horretan 
tironero batek poltsa kendu atsoari eta korrika irteten da. 
Biolontxeloa jotzen musikari bat eskomin zikin eta gastatua 
jantzita. Entzuten ari garen musika jotzen ari da, diru eske.

MOZTU 
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Kale gurutze batean, nabajero batek tironeroari kentzen dio 
honek atsoari kendutako poltsa, barruan kojuari ostutako 
kapela daukana.

MOZTU

Motorista batek nabajeroari kentzen dio honek tironeroari 
lapurtutako poltsa, atsoari kendutakoa, honek kojuari lapurtu 
eta gero.

MOZTU 

Lehen ikusi dugun semaforoa, kablerik gabekoa, bidegurutze 
arriskutsu batean. Aurrerago, motoa lurrean; aurrerago, 
jendea pilatu da motorista zaurituaren inguruan. Jendeak 
altxatzen laguntzen dio. Kojuak poltsa hartu eta badoa, inor 
konturatu gabe.

MOZTU

Pello kalean kantatzen ari den kantariaren ondora iristen da.

Ainhoa Arteta da, entzuten ari garen kanta kantatzen ari 
dena. Mahaitxo batean, kantariaren aspaldiko argazkiak, 
antzoki dotoreetan, eta DVDak salgai: “Greatest Hits" 
"Ezkontza, Bataio eta Komunioetarako, deitu 658909834, 
Ainhoa". Lurrean bere txanoa, txanpon batzuekin. 

Pello aurretik pasatzen da txanpon bat airera botaz.

BANKU SUKURTSALAREN KANPOALDEA. EXT. EGUNA2 2

Pello ESC-Bank-eko sukurtsalaren aurrean. Irribarrez.

PELLO (OFF)
Une egokiaren zain geratzen dena 
zain geratzen da betirako.

BANKU SUKURTSALAREN DESPATXOA. INT. EGUNA 3 3

Mahai baten gainean txosten bat: “ESKABIDEA: HIPOTEKAREN 
BERANDUTZEA”, eskatzailearen datuak etabar...

PELLO (OFF)
Arrain lodiak txikia jaten du,
beraz, hasi loditzen ostia bizian.

Esku batek zigilu bat inprimatzen du orriaren gainean: “EZ 
ONARTUA”

Tema musikalaren amaiera. 

Pello da, bere bulegoan, paperari zigilua jarri diona. 
Mahaiaz bestaldean dagoen gizonari (hipotekako bezeroa, 50)  
ematen dio txostena. 
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PELLO (CONT’D)
Erabat ezinezkoa zaigu zure  
hipoteka errebisatzea. Benetan, 
erabat ezinezkoa. Sentitzen dut.

Hipotekako bezeroak txostena hartu eta badoa abailduta. 

Bulegari bat, Leire (35) despatxoan sartzen da, urduri.

LEIRE
Pello!

PELLO
Zer duzu?

LEIRE
Zer egin duzu?

PELLO 
Zergatik? Zer gertatzen da, Leire?

Polizia judizial bat eta bi agente sartzen dira, 
kredentzialak erakusten.

AGENTE JUDIZIALA 
Pello Larrea Marcos?

PELLO
Bai.

AGENTE JUDIZIALA
Atxilotuta zaude, patrimonioaren 
ezkutaketa, diru-zuriketa, iruzur 
kontablea eta narkotrafikoarekin 
loturiko elkarte batekin 
kolaboratzeko karguekin. Isilik 
egoteko, abokatu bat eskuratzeko 
eta dei bat egiteko eskubidea duzu. 

MOZTU

ESC-BANKEKO ZENTRALA. EXT-EGUNA./BANKU SUKURTSALAREN  4 4
DESPATXOA INT. EGUNA/ ESC BANK-EKO ZUZENDARIAREN BULEGOA 
INT./EGUNA

Telefono elkarrizketa, Juan eta Pelloren bulegoetatik. ESC-
Bank-eko zentralaren kanpoaldea ikusten dugu lehenik.

JUAN (OFF) 
Zertaz ari zara?

Pello, bere bulegoan, non polizia erregistratzen ari den.

PELLO
Venezuelako Merco Cauchori buruz!
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JUAN
Hasteko: zu zara sinatzen duzuna
eta ez duzunaren arduraduna.

PELLO
Baina agindua zuk eman...

JUAN
Jarraitzeko, ez nik ez banku 
honetako buruzagitzako inork daki 
ze kaka-zaharretan sartu zaren.

PELLO
(Desesperatuta) Ez egin hau Juan,
ez egin hau...

JUAN
Eta bukatzeko, marroi galanta
daukazu. Zentzuz jokatzen baduzu,
bankuak abokatu bat ipini eta
defentsako kosteak asumituko ditu.

PELLO
(...)

JUAN
Eta irteten zarenean, zure bulegoko
mahaia han izango duzu zain.

PELLO
Irteten naizenean nondik? Nondik,
Juan?

Juanek eskegitzen du.

MULTISEKUENTZIA ETA KREDITUAK5 5

Tema musikala: “Igelak”, Gatiburena. 

-ESC-Bank aurrean manifestazio bat. Pankarta bat daukate, 
Igel handi batekin. Gatibukoak, manifestarien artekoak, tema 
musikalarekin hasten dira. 

-Pello kotxe zelularrean. Leirek agur esaten dio, 
konplizitate keinu batez

-Pello komisaldegian, galdeketa jasaten.

-ESC-Bankeko zentralaren kanpoaldean Juan (50), bankuko 
presidentea, kazetariei erantzuten, lasaitasunez.

-Pello furgoi batean sartzen, komisaldegitik irteten

-Juan gizon batekin (45) hizketan. Abokatua da.

-Epaitegiaren albo batean, paper birrindua garraiatzeko 
kamioi bat. 
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Polizia batek paper birrinduzko kaxa bat ematen dio 
transportistari, eta honek kamioira botatzen du. Polizi 
gehiago daude kaxak ateratze epaitegiko ate batetik. Pello 
eta abokatua polizia birekin gurutzatzen dira, hauek 
Epaitegira sartzen direnean. 

-Pello eta Abokatua hizketan.

-Pello eta abokatua epaitegiko despatxuan sartzen. Idazkaria, 
fiskala eta Epailea daude han.

-Esposak kentzen dizkiote.

Tema musikalaren amaiera. 

EPAITEGIKO ARETOA. INT. EGUNA6 A 6 A

Epaitegian, Epailea, Fiskala, Abokatua, Idazkari bat eta 
Pello. 

EPAILEA
Parte biek akusatuari
leporatzen zaizkion karguak 
ezagutzen dituztela suposatzen dut.

ABOKATUA
Bai. Nire bezeroa prest dago 
karguok asumitzeko, kondena 
murrizketaren truke.

EPAILEA
Fiskaliak ere onartuko luke...?

PELLO 
Barkatu jauna...

EPAILEA
Bai?

PELLO
Ez dut ezer asumitu nahi. Denbora 
guztian goikoen aginduak bete... 

ABOKATUA
(Moztuz) Nire bezeroak ez dauka 
inolako frogarik...

PELLO
Noren abokatua zara zu?

ABOKATUA 
Zurea, uzten badidazu. 

PELLO
Jauna. Nire defentsa birplanteatu
nahiko nuke. 
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EPAILEA
Bost minutu. Bat gehiago ez.

EPAITEGIKO ALBOKO GELATXOA6 B 6 B

Pello eta Abokatua aretoaren ondoan dagoen gela batera 
sartzen dira.

ABOKATUA
Beno. Esango didazu ba, zein den
zure asmoa.

PELLO
Bai.

Konturatu orduko, Pellok sekulako ukabilkada eman dio. 
Abokatua lurrera jausten da konorte gabe. Pellok min hartu du 
eskuan.

PELLO (CONT'D) 
Ahh! Joder!

Tema musikala hasten da: “Igelak”, Gatiburena. 

Pello bigarren ate batetik irteten da... 

EPAITEGIA INT/EXT. EGUNA 7 7

Korridore batera iristen da. 

Bitartean, epaitegiko aretoan, polizia batzuk abokatua 
atenditzen, Epaile eta Fiskalaren aurrean. Abokatua oraindik 
desorientaturik. 

Pello korridorean aurrera, bistatik galdu arte.

Polizia bi korridore bat zeharkatzen, iheslariaren bila. 
Haien gainean, kristalezko sabaitik zehar, Pello ikusten 
dugu, goiko korridorean, kontrako norabidean.

Pello larrialdi irteera batetik sartzen da, refrigerazio 
tramankuluz beteriko gune batera. Handik terrazara irteten 
da.

Pello terrazan. Oso altu dago. Behean, paper birrinduzko 
kamioia ikusten da. Alboan kanpoko eskailera batzuk jaisten 
ditu. Handik doa.

Bitartean, poliziak eta epailea epaiketa aretoan daude. 
Abokatua azalpenak ematen ari da. 

Pello beste terraza batera heldu eta handik eskailera 
bertikal batetik jaisten da beste solairu batera.

Bitartean, poliziak, lehen terrazara iristen dira. 
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Pello eraikuntzaren kanpoaldeko pasarela batetik doa. 

Pello pasarelaren puntaraino iritsi da. Tranpolin baten 
itxura dauka. Behean, kalean, kamioi bat, xeheturiko paperez 
beterik. 

Pellok salto egiten du. 

Pello kamioian jausi da, baina ez paperen gainean, baizik eta 
fotokopiagailu baten gainean. 

Poliziak terrazatan, pasilloetan, galdurik.

Kamioi gidariak bolumena igotzen du

Kamioia ziztuan abiatzen da.

Abokatua telefonoz hizketan.

KALEA 2. EXT. EGUNA8 8

Kamioia hiriko kale batetik doa. 

ERREPIDEA 1. EXT. EGUNA9 9

Kamioia errepidetik doa.

Kamioian doazenek kantatzen dute. 

Haien irudiak errepidearen irudi orokorrarekin nahasten dira. 
Pello atzean doa, zer egin pentsatuz.

ERREPIDEA 2. EXT. EGUNA10 10

Kamioia gelditu egin da bat-batean. Pellok burua atera eta 
ertzain bi ikusten ditu, kamioira hurbiltzen ari dira.

Pello kamioiaren atzeko aldetik irteten da eta kamioiaren 
azpian ezkutatzen da. 

Ertzainak txoferrarekin daudela aprobetxatuz, bera arrastaka 
errepidetik irteten da, basorantz.

Ertzaina txoferrari alkoholemia kontrola egiten ari zaiola 
ikusten dugu. Handik, kristalean zehar, Pello ikusten dugu, 
urrunean, basoan ezkutatzen. 

Tema musikalaren amaiera.

BASOA. EXT. EGUNA11 11

Pello korrika doa basotik.
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BASOA. EXT. EGUNA12 12

Pelloren bizarragatik 24 ordu pasatu direla ikusten dugu. 
Arropa zikin dauka. Hotz eta gose da.

Pellok lurrean perretxiko bat aurkitzen du. Jan egiten du, 
balekoa den ala ez igarri baino lehen.

Urrunean su baten kea ikusten du. Gosea beldurra baino 
indartsuagoa da eta badoa.

TXABOLA. EXT. EGUNA13 13

Pello sutara hurbiltzen da isilka. Ez dago inor. Berotzen 
hasten da.

Bere ondoan, periodiko paper baten gainean, janari hondakinak 
daude, lata batean. Jaten hasten da, gosez.

Nondik datorren jakin gabe kolpe bat hartzen du.

TXABOLA. INT. EGUNA14 14

Pellok begiak ireki eta bere aurrean oso gertu erromes bat 
(45), adin neurtezinekoa, bizar luzea, txima luze nahasiak, 
irribarrez. Bere ahoan hortz belztuak eta zulo ugari.

MOZKORRA
Hola.

Pellok mendiko txabola batean dagoela ikusten du. Erromesetik 
urrundu nahi du, arrastaka, izuturik. Erromesa barrez hasten 
da. Alkoholiko eta erretzaile kroniko baten barrea da.

MOZKORRA (CONT’D)
(Barrez) Señoritoa beldurrez?

PELLO
Banoa... Lasai, ni banoa.

MOZKORRA 
Ezer jan gabe?

Pello gelditzen da. Erromesa barrez. Kutxa bat irekitzen du. 
Kontserba lataz beterik dago.

PELLO
Joder! Nola...?

MOZKORRA
Zorte ona.

Trafiko seinale bat erakusten dio, pozik, “bihurgune 
arriskutsua”-ren ikurrarekin. 
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MOZKORRA (CONT’D)
Seinale hau kentzen ari nintzen 
errepidean, pisuan saltzeko, eta 
hara non agertzen den 
supermerkatuko kamioia, ziztuan 
kurbarantz. Errepidea bustita eta 
seinalerik ez zegoenez...

Mozkorra barrez.

MOZKORRA (CONT’D)
...egundoko ostia eta karga guztia 
por kulo hartzera. Ez nuen seinalea 
saltzeko premiarik izan! Begira.

Beste armairu antzeko batean pattar botila mordoa erakusten 
dizkio.

PELLO
Joder!

MOZKORRA
(Barrez) Mozkorraren zortea.

Erromesak botila bat ireki eta ura balitz bezala edaten du.

TXABOLA. EXT. GAUA15 15

Pello eta erromesa suaren epelean. 

Pello bere zapata gorriei distira ematen ari da.

Denbora pasatu da, Pelloren arropak urratuak eta zikinak 
daude. Bizar eta ilea luzeagoa eta zikinagoa.

Erromesak tragu luze bat hartzen du, isilean.

PELLO
Hil nahi bazenu bezala edaten duzu.

Erromesak begiratu eta barre egiten du.

MOZKORRA
Egin zulo bat hemen.

PELLO
Zer? Orain?

Erromesa barrez.

MOZKORRA
Oraindik ez! Oraindik pattarra 
dago.

PELLO
Baina ze zulo...?
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MOZKORRA
Zulo bat. Besterik ez.

Pellok aprentsioz begiratzen dio.

MOZKORRA (CONT’D)
Gurutzerik ez!

Erromesak armonika poltsikotik atera eta jotzen du.

TXABOLA. INT-EXT. EGUNA                                  16 16

Kantak jarraitzen du, baina instrumentaturik. 

Pellok ilea eta bizarra oso luzeak ditu. Hilabete bat edo 
gehiago pasatu da.

Pello armairuan janari bila dago, iltze batetik zintzilik 
dagoen irratitik berria entzuten duelarik.

LOKUTOREA (OFF)
...honezkero atzerrian dagoela uste
da. Merco Caucho, Venezuelako
enpresa esportatzailea, bulego
hartan dirua zuritzen zuena...

Armairuan apenas ez dira lau gaileta geratzen. Gero edarien 
armairua ireki eta hutsik dago.

LOKUTOREA (OFF) (CONT'D)
... mexikar narkotrafikoaren
hierarkiatik aparte...

Kanpora irteten da.

LOKUTOREA (OFF) (CONT'D)
...sortutako kartel berri baten
muina izan liteke... 

Erromesa suaren aurrean eserita dago. Sua itzaltzear dago. 
Pellok lepoan ikutzen du erromesa eta hau lurrera jausten da, 
heriotzaren zurruntasunarekin.

Pellok oihu egiten du ikaraz. Lasaitzen denean erromesa 
"peineta" bat egiten ari dela konturatzen da. Keinu ez oso 
solemne hura kentzen saiatzen da baina rigor mortis-ak ez dio 
uzten.

TXABOLA EXT. EGUNA17 17

Pellok erromesa lurperatu du. Beso-keinuaren atzamarra 
lurretik irteten da, zutunik. Pellok lurra bota behar du 
atzamarra estali ahal izateko.

Planoa irekitzean ikusten dugu gurutzea egon ohi den lekuan 
Pellok “bihurgune arriskutsua” seinalea ezarri duela. 
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Basa lore bat utzi eta urruntzen da.

Bat-batean gelditu, buelta erdia egin eta txabolara 
bueltatzen da. Han bila hasten da, kartera zahar bat topatu 
arte. Kanpoaldean pegatina zahar gastatu bat dauka: "Eibar-
eko Forjak Borrokan". Andre bat eta ume jaio berri baten 
argazkia ere badago. Nortasun agirian erromesaren izena: 
Ander Zabala. Argazkia lausotuta dago, apenas ez da ezer 
bereizten. Eta Metalurgia sindikatuaren karneta. Ondoan 
dagoen armonika ere hartzen du.

Pellok bere arropak kendu eta sutara botatzen ditu, bere 
dokumentazioarekin batera.

BIDEGURUTZEA. EXT. EGUNA                                 18 18

Pello, aurrerantzean Ander deituko duguna, bidegurutze 
batean,mozkorraren jantziekin, erromes klasikoaren itxura 
dauka: ile luze koipeztatua, bizarra, arropa zahar eta 
koipeaz distiratsua...

Behean, bailaran, industri herri bateko kale eta fabrikak 
ikusten dira.

Tema musikala hasten da: “Kamarada”, Hertzainak.

KALEA 3 EXT. EGUNA   19 19

Pello herrian sartzen da, bere burua ahal duen moduan 
ezkutatzen, txano eta bufanda batekin.  

Izkina batean Josu Zabala dago, baxua jotzen. Grabaturiko 
musika bafle batetik entzuten da, kotxe bateria bati 
konektaturikoa.

Herriko suburbioa da, eta krisia bortitzago ageri da.

Telefono kabina bat dago. Anderrek poltsikoan arakatzen du. 
Euro bat eta zentimo batzuk ditu. Dirua sartzera doanean, 
kabinak atzeraka egiten du, dirurik jaso nahiko ez balu 
bezala. 

Planoa irekitzean ikusten dugu nola txatarrero batzu telefono 
kabina gurdi batean kargatzen ari diren. 

KALEA 4 (CONT) EXT. EGUNA  20 20

Ander herriko kale batetik ari da.

Beste eskale bat eskean. Kapelan ez dago ia txanponik, baina 
Anderrek ondoan duen tortilla bokadiloari erreparatzen dio, 
baita hormaren kontra jarrita dauden bi muletei ere.
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Anderrek bokata hartu eta korrika hasten da. Bere 
harridurarako, eskalea altxatu eta bere atzetik hasten da 
korrika, muletarik gabe.

Ander eta eskalea kalearen fondoan galtzen dira, bata 
bestearen atzetik.

IRTEERARIK GABEKO KALEA. EXT. EGUNA 21 21

Tema musikalak jarraitzen du, leloarekin

Ander kale zulo batera sartu da, irteerarik gabea. Ezin du 
atzera egin, eta altuera gutxiko etxe baten hormara igotzen 
da.

Eskalea kale zuloan sartu eta Anderren bila hasten da, 
kontenedoreetan. Ander teilatura igotzen da (edo 
lokalizazioak baimentzen duen beste nonbaitera) eskalearen 
begi bistatik aldendu arte.

Beroa dauka eta txanoa eta bufanda kentzen ditu.

ATSOAREN ETXEA. EXT. EGUNA22 22

Ander teilatuaren beste alderdira pasa da, ateaurrea dagoen 
aldera.

Halako batean, megafonotik ahots bat entzuten da.

POLIZIA (OFF) 
Jeitsi hortik segituan!!

Tema musikalaren amaiera.

Anderrek polizia kotxe bat eta bizpahiru polizia ikusten ditu 
berari begira.

ANDER 
Ostia!!

Anderrek ez du ezer ulertzen. Portalean dauden dozena bat 
manifestariek ere ez. Pankarta bat daramate, "Kaleratzerik 
ez" dioena igel baten ikonoarekin. Portaletik aldentzen dira 
zer gertatzen ari den ikusteko. Teilatuan dagoen ezezaguna 
ikustean flipatzen dute. Neska batek bideo kamara bat darama.

Kaleko arropaz jantzita dagoen bat ere begiratzera irteten 
da: kaleratze agindua dakarren funtzionarioa da.

Anderren burmuina topera dago lanean.

ANDER (CONT’D)
Kaleratzerik ez!! Kaleratzerik ez!!

Pankarteroak batzen dira, indarberriturik.
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BESTEAK
Kaleratzerik ez! Kaleratzerik ez!

POLIZIA 
Jeitsi hortik!

Etxeko balkoitik atso batek burua agertu eta Anderri oihuka: 

ATSOA
Eskerrik asko!! Eskerrik asko!!!

ANDER
Utzi amona lasai bere etxe puta 
hartan, edo bestela botako naiz! 
Bota egingo naiz!! 

Pankarteroek kemen handiagoz.

BESTEAK
Kaleratzerik ez! Kaleratzerik ez!

Funtzionarioa poliziengana doa. 

FUNTZIONARIOA
Baldintza hauetan ezin dut agindua  
bete. Ez dut istilurik nahi. Agur! 

Funtzionarioa badoa. 

Manifestarien poz adierazpena.

Poliziak kotxean sartzera doaz. Polizia bat teilatuari 
begira: 

POLIZIA
Eta zu, jeitsi hortik segituan!

ATSOAREN ETXEA. EXT. EGUNA23 23

Manifestari batek ipinitako eskaileraren laguntzarekin, Ander 
jaisten ari da, poliziaren begiradapean. Behean dagoenean, 
poliziak badoaz.

Manifestari gehienak joan dira. Bakan batzuk geratzen dira. 
Sara (30), gazte erakargarri bat, kamara daramana, Anderren 
ondoan.

Sara eta Anderren atzean, fondoan, Raul (35) eta Ainhara (35) 
ikusten ditugu, pankarta biltzen. Diskutitzen ari dira, 
lanean ari diren bitartean. 

SARA
Amona ezagutzen zenuen?

ANDER
Ez, baina… Gaur zuregatik, bihar 
nigatik.
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Hau esanda lapurtutako bokatari kosk egiten dio.

Argazki kamerari erreparatuz.

ANDER (CONT’D)
Argazkirik atera duzu?

SARA
Bai, gure web-ean jartzeko. Nahi
duzu…?

ANDER
Ez! Argazkirik ez.

Raul eta Ainhara, eskutik helduta, furgonetara sartzen dira. 
Beste batzuk barruan daude jada.

RAUL
Bazatoz?

SARA
Ni oinez joango naiz.

AINHARA
(Furgoneta barrutik, Anderri) Oso
ona, Robinson.

Furgoneta badoa. Sara eta Ander geratzen dira bakarrik.

SARA
(Irribarrez) Antza duzu, bai.
Baduzu etxerik?

ANDER
Zuk zer uste duzu?

SARA
Zatoz nirekin.

ANDER
Zure... zure etxera?

SARA
Bai. (...)

Sara badoa. Ander bere atzetik, Sararen ipurdiak 
hipnotizaturik, sexu gau batekin amesten.

SARA (CONT’D)
Sara naiz.

ANDER
Ander.

Leihotik amona.

AMONA
Eskerrik asko!
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IGELETXEKO BIDEA EXT. EGUNA24 24

Ander eta Sara, herritik kanpo daude, erreka baten ondoan 
doan bide batetik. 

ANDER
Non bizi zara, baserri batean?

Une horretan Igeletxeko eraikuntza ageri da. Igelaren ikonoa, 
irudi korporatiboa, ikusten da.

SARA
Ez. Hor.

ANDER
Ostia!

Baratzaren ondotik pasatzen dira. Ortua berezia da, modu 
"artistiko" batez apainduta dago. Baratza lantzen ari 
direnak, agur egiten diete. 

IGELETXEKO GARAJEA INT. EGUNA 25 25

Igeletxean sartu dira, ezkerrean dagoen sarreratik. Berton 
furgoneta aparkatuta dago jada.

Han Raul dago.

RAUL
Gurekin zatoz, Robinson? Puta 
madre!

SARA
Emaiozu karneta. Koñazo bat da, 
baina arauak dira.

Ander pixka bat deskontzertaturik, kartera ateratzen du.

RAUL
Inoiz eskorpioi bat infiltratu
zaigu. 

Pegatina eta barruko sindikalista karnetari erreparatuz.

RAUL (CONT’D)
Sindikalista, eh? Eskola 
zaharrekoa! (Katxondeoz kantatuz) 
"Zutik, munduko langileak...!" 

Raulek ukabila altxatzen du. Anderrek irribarre egiten du eta 
berak ere ukabila altxatzen du.

IGELETXEA. "OSOA" INT. EGUNA26 26

Igeletxean sartzen dira Sara eta Ander. 
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Sartu eta ezkerrera, gela batean, musika tailer bat. Pianoan, 
Iñaki Xalbador. Ondoan, mahaietan, askotariko jendea. Iñaki 
pieza musikal bat jotzen hasten da. 

Ondoren haurtzaindegi bat dago.

ANDER
Baina... Nortzu zarete?

SARA
Igelak.

ANDER
Igelak?

SARA
Fabula ezagutzen duzu? Eskorpioiak  
igela akatzen du, honek ibaia 
zeharkatzen lagundu eta gero. 
“Sentitzen dut, nire izakera da”,  
dio kabroi zikinak. Gu igelak gara, 
eskorpioiekin pazientzia 
galdutakoak. 

Korridore luzea zeharkatzen dute. Jendea dabil hara eta hona, 
ekinean: tailer-eskola bat; bilera gelak; helduen-eskola; 
zirku eskola bat; dantza talde bat; jantoki bat... 

Azkenik areto zabal batera iristen dira. Bertan grafitero 
batzu grafiti bat pintatzen ari dira bazter batean. Beste 
batzu manifa baterako pintada prestatzen ari dira lurrean: 
"Igelak ESC Bank-en kontra". 

Emakume bat hurbiltzen zaie, irribartsu. Mertxe (55).

SARA (CONT’D)
Hau Mertxe da, gure matriarka. 

MERTXE
Robinsonen itxura dauka, bai.

Ander zurbil eta mareatuta dago.

MERTXE (CONT’D)
Zer duzu?

ANDER
Ko... komuna?

IGELETXEA KOMUN TXIKIA. INT. EGUNA27 27

Ander komunean sartu da izuturik. Ateko pintadak paretetakoak 
baino basatiagoak dira oraindik. Irudi eskatologikoak, 
gillotinak, bankero urkatuak...

Anderrek leihoa irekitzen du ihes bila. Baina aurreko leihoan 
gazte batzuk agurtu egiten dute, ukabila altxatuz.
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Atea jotzen dute.

SARA (OFF)
Ondo zaude?

ANDER
Bai.

Anderrek bonbari eragin eta "A las barricadas"-en jinggle-a 
entzuten da.

IGELETXEA MONTAKARGASA. INT. EGUNA28 28

Oraindik "A las Barricadas" jinggle-arekin, Ander, Sara eta 
Mertxe, beste hainbat pertsonekin, montakargasean. 
Montakargaseko paretetan ere eslogan eta pintadak. 

Anderrek izarak, toalla eta arropa garbia darama eskuan. 

IGELETXEA BIGARREN SOLAIRUA/ANDERREN LOGELA. INT. GAUA29 29

Montakargasetik irten eta bigarren solairua ikusten dugu, non 
gelak dauden.

Pijamaz jantziriko jendea dabil, nezeserrekin, komunetik 
sartu irtenean. 

Gela batzuk indibidualak dira, non familia osoak bizi diren. 

Areto batean, lerroan, panelekin edo errezelekin banaturik, 
gela indibidualak daude, garai bateko ospitaleak bezalakoa. 
Han, bakarkakoak bizi dira. 

Ander gela batean sartzen da. Lau ohe daude. Hiru okupatuta 
daude. Bat lo dago honezkero. Beste bat musika entzuten 
kaskoetatik. Hirugarrenak, ohe gainean traje bat pertxa 
batetik zintzilikatzen ari denak, begiratzen dio.

Ander ikaratu egiten da konturatzean gizon hori “hipotekako 
bezeroa” dela, atxilotu baino lehen hipoteka onartu ez zion 
bezeroa. 

Hipotekako bezeroa altxatu eta Anderrengana doa. Eskua 
luzatzen dio, irribarrez. Ez du ezagutu.

Ander bere ohean etzaten da, izuturik.

IGELETXEA ANDERREN GELA INT. EGUNA. 30 30

Ander esnatzen da aztoraturik. Bakarrik dago gelan. 

IGELETXEA HARRERA INT. EGUNA 31 31

Ander, arropa garbiekin, beheko plantara jaisten da. 
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Jendea dabil han hemenka, lanean.  

Mutiko batzuk kalerantz doaz, eskolara, beren liburu-
motxilekin, ama batzurekin. 

ANDER
Aupa. 

Beste lauzpabost pertsona kalera ere, bildutako pankarta 
batekin, atzo pintatutako bera.

BESTEAK
Aupa.

Ander sukaldera doa.

IGELETXEA SUKALDEA/HARRERA INT. EGUNA. 32 32

Sukaldean ez dago inor.

Ander sartu eta konpultsiboki jaten eta ahal duena 
poltsikoetan sartzen hasten da.

Kajoi bat ireki eta dirua aurkitzen du. Hartzera doa. Ez du 
ikusi Raul sartzen.

RAUL 
Zure karneta. 

Anderrek kajoia ixten du, ikaratuta. 

Raulek DNI-a luzatzen dio.

RAUL (CONT’D)
Hamaika urte kadukatuta. Record 
Guiness. Dena dakigu zutaz jada. 
Kaña asko komisaldegian? 

ANDER
Eh?

RAUL
Preso hartutakoan.

ANDER
Ah... Ez... 

Ander sukaldetik irteten da. 

Kanporantz doa. Raul bere atzetik.

RAUL
Bazatoz gurekin, “parrandan”? 

ANDER
Ez, milesker. Presaka noa. 
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Bulegoko mahai batetik Ainharak deitzen dio. 

AINARA
Zure argazki bat agertzen da 
Interneten. Ederra! 

Ander ikaratu egiten da.

AINHARA
Baina ez du ematen zu zarenik!

Ander izututa irteten da. Ainhara harrituta. Ordenagailuko 
pantailan, argazki bat. Langile bat, buzoz jantzita, aurpegia 
zapi batez estalita, tiragoma batekin tuerka bat botatzen. 
Oina: “Ander Zabala, lider sindikala.” 

IGELETXEA IRTEERA NAGUSIA INT-EXT-EGUNA 33 A 33 A

Ander kanpora irten da.

Zenbait kotxe, jendez beterikoak, abiatzen ari dira. 

Han furgonetarekin egiten du topo, atzeratutakoen zai. 

Raul furgonetan sartzen da. 

SARA
Robinson!! Bazatoz?

ANDER
Ez!!

Ander badoa. 

IGELETXE ONDOKO ERREPIDEA.33 B 33 B

Errepidean, errekaren ondora iristean, eskuinera egiten du. 
Korrika egiten hasten da. 

Errekaren ondoan, bere aurrean ehun bat metrotara, talde bat 
dago. Horietako bat, atzo bokadiloa kendu zion eskalea. 
Eskaleak ezagutu egiten du. 

Anderrek ere bai.

ANDER
Ostia!

Ander korrika irteten da, eta eskalea bere atzetik. 

Bidegurutzean, furgoneta topatzen du, martxan. 

Ander bere parera iristen da.

ANDER (CONT’D)
Itxaron!! Zuekin noa!
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Atea ireki eta Ander martxan sartzen da.

FURGONETA INT. EGUNA 34 34

Ander, Sara, Uribe, Mertxe, Raul, Natxo, Hipotekako gizona 
eta beste baten bat furgonetan. Pankarta bazter batean. 

ANDER
Eta nora goaz?

URIBE
Epaitegira.

ANDER
Zertara?

MERTXE
Zu eramatera!

Denak barrez, Ander izan ezik. Uribek (35) gazte progre 
itxurakoak azaltzen dio.

URIBE
Kaleratuen izenean demanda bat
jarriko dugu martxan. ESC Bank-
en kontra.

ANDER
ESC Bank-en kontra bakarrik?

URIBE
Oraingoz bai. Kabroienak dira. 

RAUL
Gainera, orain ahul daude 
MercoCauchoren eskandaluagatik.

ANDER
(Akojonaturik) Zein? Ah, bai...

MERTXE
Hau Uribe da. Sona handiko 
abokatua, unibertsitateko 
irakaslea...

RAUL
...eta liderrik eduki
beharko ez lukeen kolektibo baten
liderra.

Mertxe eta Sara Rauli begira, moderatzeko erregutuz. 

RAUL (CONT’D)
(Uriberi) Robinson siderurgiako 
barrikadetan egon zen. Ikasiko 
zenuten unibertsitatean kabroi 
hauek eduki zituzten potroak, ez?
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URIBE
Sindikalista zara?

ANDER
Nintzen. Eibarreko Forjetan.

MERTXE
Orduan ezagutuko duzu Eibarreko
forjarien kanta.

Tema musikala. Eibarko forjariak.

Furgonetan doan batek, Natxo de Felipe, "Forjarien 
Kanta"abesten hasten da. 

NATXO
Gora bai gora beti, gora forjaria

Besteek jarraitzen dute. Anderrek itxurak egiten ditu.

DENAK
...langile trebe zintzo da 
mailukaria. Lurpera, bai lurpera 
beti nagusia ez digute egingo nahi 
duten guztia.

ERREPIDEA 3 EXT. EGUNA 35 35

Furgoneta errepidetik.

Kantak jarraitzen du.

DENAK (OFF)
“Ez badigu ematen arrazoia guri,
ez badigu ematen behar legez ongi 
su emango diogu geure fabrikari 
eta nagusiaren etxe guztiari”. 

EPAITEGIKO INGURUA. EXT. EGUNA 36 36

Tema musikalak jarraitzen du, instrumentaturik.

Jende multzo bat epaitegira hurbiltzen da pankartekin. Haien 
artean, Mertxe, Uribe, Sara, Raul eta Ander.

EPAITEGIKO SARRERA. EXT. EGUNA                    37 37

Epaitegiaren ate aurrean jende multzo bat pankartekin.

Adineko jendea ere. Haiekin batera Mertxe, Sara, Raul, Ander 
eta beste batzu. Sara bideoa grabatzen ari da.

Uribe irteten da. Paper ofizial bat erakusten du non 
erakusten den salaketa jarri izana.
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Une horretan Juan irteten da bizkartzain batekin.

Ander atzeraka, disimuluan, jendartean oharkabean pasatzeko 
asmoz.

Juanekin datorren norbaitek taxi bat eskatzen du. Juan 
taxiaren zain, ezeroso.

Anderrek, besteen esloganak koreatzen ditu apal.

Baina pixkanaka pixkanaka berotzen hasten da. Amorrua gero 
eta handiagoa da.

Halako batean Pello Juanengana oldartzen da, erasotzeko 
asmoz.

Anderren kideek eurek eta bizkartzainak gelditzen dute 
erasoa. Periodistaren batek argazkiak ateratzen ditu. Polizia 
sirena bat entzuten da.

Manifestariak korrika irteten dira. 

EPAITEGIKO INGURUA. EXT. EGUNA        38 38

Ander arnasestuka, kotxe baten atzean ezkutatuta. Badirudi 
izkin egin diela poliziei.  

Buelta ematen duenean, furgoia ikusten du. 

SARA
Ander! Sartu! 

ANDER
Ez, milesker, banoa..

SARA
Sartu, joder!!

ANDER
Ezetz...!

Kalean bi ertzain datoz, beragana, porrak aidean.

ANDER (CONT’D)
Ostia!

Ander sartzen da jada martxan dabilen furgonetan. 

IGELETXEA. HARRERA  INT. GAUA39 39

Ander Igeletxean sartzen da besteekin. Atean Mertxe zain, oso 
serio.
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MERTXE
Ez dizut esango tipo horrek ostia 
bat merezi ez zuenik. Baina hemen 
diziplina bat eskatzen da.

ANDER
Jakina. Ulertzen dut. Ni banoa. 

MERTXE
Itxaron. Asanbladan bilduko gara 
zurekin zer egin erabakitzeko. 
Baina ez ilusio handirik egin.

ANDER
Ez, ez, dut egingo. Sar naiteke 
sukaldera jateko zerbaiten bila?

MERTXE
Sartu.

IGELETXEA. SUKALDEA INT. GAUA40 40

Anderrek argirik piztu gabe, jateko zerbait hartzen du. Eta 
diruaren kajoia irekitzen du. Ez dago diru askorik. Hamar eta 
bosteko billeteak daude, 300 euro inguru. Anderrek poltsikoan 
sartzen ditu. Bulto handi xamarra.

Atea ireki eta irteten da. 

Raul eta Ainhara bere zain daude, erdi ilunean. 

RAUL
Zatoz gurekin.

ANDER
Ez da beharrezkoa. Banoa. Arauak 
apurtu ditut, ulertzen dut. 
Arazorik ez. Agur.

AINHARA
(Oso serio) Zatoz gurekin. 

Ander ihesbiderik gabe, beraiekin doa...  

IGELETXEA ARETO NAGUSIA INT. GAUA41 41

... aretora. Ilunpean dago. Aretoa argitzen da. Denak Anderri 
begira, irribartsu. Pankarta bat dago: "Ongi etorria, 
Robinson!"

MERTXE
Ongi etorria, Ander!
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RAUL
El puto amo!

MOZTU:

Festa inprobisatu bat egiten ari dira. Mahaietan tortilla 
pintxoak.

Eskenatoki inprobisatu batean, Francis, jotzen hasten da.

Tema musikala: "Corazón de Tango", Doctor Deseo.

Paco (55) sartzen da, sokaz loturiko euritako mordo batekin, 
kolore bizi askotakoak. 

PACO
Zer ospatzen dugu? Iberdrolako
akzioak igo dira, ala?

MERTXE
Zer daramazu hor?

PACO
Ehun erosi ditut. Hiru eurotan.
Euria hasten denean hamarretan
salduko ditut. 

Barreak.

PACO (CONT'D)
Egin barre, bai, baina zuek
protestaka zaudeten bitartean,
beste batzuk lan egiten dugu
aurrera egiteko.

MERTXE
Hau Paco, neure maitea, neure
haginetako mina. Kapitalista
bokazionala, ogibidez, bere
porrotak.

Paco badoa euritakoekin.

Hipotekako bezeroa hurbiltzen da, urdaiazpiko plater batekin. 
Anderrek zati bat hartu eta honek adiskidetasunezko xaflada 
bat ematen dio sorbaldan. 

Sara Raulekin dantzan. Azken honek agur egiten dio Anderri. 

ANDER
(Mertxe) Horiek badira...?

MERTXE
Badira zer? Bikotea? (Irriz) Ez. 
Sara bertso librea da. Ezagutuko 
duzu. 

MOZTU:
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Ander Ainhararekin dantzan.

Ainharak ere kantatzen du, Francisen ahotsaren gainetik.
 

Tuviste que decirme adiós,

calles hundidas a mis pies, 

para echarte en falta

Hasta la muerte

MOZTU

Ander Mertxerekin eta Pacorekin hizketan eta edaten.

Y yo bailando

al ritmo de mis zapatos negros 

como una veleta

Fiel al viento.

MOZTU

Ander beste neska batekin dantzan. Francis bera da, neska 
jantzita.

Corazón de tango tengo 

el cuerpo de jota y soy

Un aprendiz de sinvergüenza

MOZTU

Ander bakarrik, edaten, irriz, Raul eta Ainhara dantzan nola 
ari diren ikusten. 

En brazos de la soledad 

vendió su alma al diablo 

y tú y yo brindando 

Por un adiós. 

MOZTU:

Ander Sararekin dantzan.
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Sarak eta Anderrek ere kantatzen dute, Francisen ahotsaren 
gainean.

Vamos a engañarnos y dime mi cielo

que esto va a durar siempre. 

Perderme en tus brazos

Dulce locura

Tú mi droga más dura. (bis)

MOZTU:

Kantaren amaiera instrumentala da eta Francisek ez du 
kantatzen, baina Paco eta Ander, oso txispatuta, kantatzen 
dute, modu narrasean.

PACO ETA ANDER
Vamos a engañarnos y dime mi cielo
que esto va a durar siempre. 
Perderme en tus brazos...

PACO
Robinson, asko pozten zara ni
ezagutzeaz ala ze ostia duzu
hankatartean?

Anderri kostatzen zaio egoeraz jabetzea, poltsikoan dituen 
billeteei buruz ari dela konturatu arte. Ez daki zer esan.

URIBE (OFF)
Puta madre!!

Tema musikalaren amaiera. 

Uriberen oihuak eraginda, denak atera begira jartzen dira 
(Sara ere), Uribe sartzen ari den unean. Anderrek aukera 
baliatzen du, ondoan leihoa irekita dauka eta birritan 
pentsatu gabe dirua botatzen du leihotik.

Leiho azpian gazte talde bat dago, birra batzu hartzen suaren 
inguruan. Dirua nola erortzen den ikusten dute.

URIBE (CONT'D)
Kalera bota beharrean, ongi etorri
festa! Oso ondo!

RAUL
Asanbladak erabaki du.

URIBE
Hau ez da bidea. Biolentzia 
erabiltzen badugu, jendea gure 
kontra jarriko da... 
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Kalean oihuak entzuten dira.

AINHARA
Ba begira hauei!

Denak leihora doaz begiratzera. 

Kanpoko gazte taldea txalo eta bitoreka hasten dira gora 
begira.

Etxean denak elkarri begira, harriturik.

Kalekoek airean dirua astinduz, eskerronez. Baten batek 
oraindik billete bat topatzen du lurrean.

Goikoak Anderren besoa altxatzen dute.

RAUL
Hau izan da!! Robinson izan da!!

Behekoak brabo eta bitoreka.

JENDEA
(Ad lib.) Gora Robinson!! (…)
Brabo!! (…) Beste bat! Beste bat!!

Anderrek bitoreak jasotzen ditu.

RAUL
(Uriberi) Gazte jendea ez dator bat 
zure teoriarekin.

IGELETXE. “ARTE EDERRETAKO” ARETOA”. INT. EGUNA42 A 42 A

Pankarta eta grafitiak pintatzen diren aretoan, Paco, 
egurrezko errekortable bat pintatzen. Pertsona bat da tamaina 
errealekoa. Oraindik bukatu gabe badago ere, aurpegiaren 
ezaugarriengatik, Paco bera dela ikusten da. 

Ander bere ondotik pasatzen da. Agur egiten diote elkarri. 

KABINA TELEFONIKOA (6. KALEA) /ESC BANK-EKO SUKURTSALA    42 B 42 B
EXT. EGUNA 

Leire telefonoan. Plano itxia. Ez dugu ikusten non dagoen. 

LEIRE
Pello, horrela ez zoaz inora. Eman 
amore, lehen edo geroago 
harrapatuko zaituzte eta okerragoa 
izango da. 

ANDER (OFF)
Ez, ez ditut kabroi horren erruak 
nik bakarrik ordainduko! 

28.

(MORE)



Leire, entzun, atzerrira alde egin 
behar dut. Dokumentazioa behar dut. 
Madrileko falsifikadore batekin 
kontaktatu dut, hamar mila euro 
eskatzen dit.

Ander kabina betean. Txano eta bufanda dauka, lehengoak ez, 
berri eta garbiagoak. 

ANDER (CONT’D)
Zuk... Leire, zuk emango zenidake?
Bueltatuko dizut, dirua daukat 
kanpoan. Hartu behar duzun denbora, 
nik oraindik aguanta dezaket 
ezkutuan, ez dakit noiz arte... 
(...) Orain? Gaur? Non? (...) 
Milesker, Leire! Milesker!!

Leirek telefonoa eskegitzen du. Planoa ireki eta lehen 
Pellorena zen bulegoan dagoela ikusten dugu. 

KALEA 5 EXT. EGUNA43 43

Binilo baten erdiko zirkulua, paperezkoa: “Ruper Ordorika, Ez 
da posible”. Giraka hasten da. 

Tema musikala: "Ez da posible", Ruper Ordorikarena.

Planoa ireki eta biniloa ikusten dugu tokadisko batean.  
Planoa gehiago ireki eta tokadiskoa merkadillo bateko postu 
batean dagoela ikusten dugu, diska zaharra saltzen dituena. 

Ander postuaren ondotik pasatzen da. 

Merkatu pirata bat antolatua dago. Denetarik dago salgai 
lurrean, manten gainean: mobilak, tabletak, eskuko  
elektrodomestikoak, arropa, hagin postizoak...  

Merkatua zeharkatu eta urrunean Leire ikusten du. Beragana 
doanean, detaile batez ohartzen da. Bere ondora ezezagun (1) 
bat hurbildu da zerbait esateko. Gero banatu dira. 

Ander, moskeaturik, bere albo batera begiratu eta ezezagun 
(2) batekin fijatzen da. Jendeari begira dago, arretaz. 

Ander konturatzen da ezezagun (2)-ak pinganilloa duela 
belarrian.

Anderrek atzeraka egiten du ezezagunari begira, eta konturatu 
gabe, postu bateko objetu bat lurrera botatzen du.

Ander objetua jasotzera doa, eta orain bere eta ezezagunaren 
begiak elkar topo egiten dute.

Ander alde egiten hasten da, diskrezioz.
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Atzera begiratu eta ezezagun (2) bere atzetik datorrela 
ikusten du, pinganilloz besteekin hitz egiten. Laster beste 
biak korrika ere irteten dira Anderren atzetik.

Ander korrika bizian hasten da, bi poliziak gero eta 
gertuago. Merkadilloko postuen artean.

ANDER
Poliziak! Poliziak!

Bat-batean, saltzaile guztiek mantak bildu, lepoan hartu eta 
korrika irteten dira, estanpida batean, norabide guztietan, 
poliziei bidea oztopatuz. 

Ander ikusten dugu, trenbidean barrena galtzen. 

Tema musikalaren amaiera. 

KALEA 6 EXT. EGUNA 44 44

Pello kaletik doa, burua ahal bezala ezkutatuz, beldurtuta, 
mesfidati, edozeinen begiradak kezkatuta. 

Esku bat sentitzen du sorbaldan. 

Buelta ematen du, izuturik. Paco da.

Pacoren ondoan, bere irudia daukan errekortablea. Beso 
batean, euritako bat dago zabalik. Bularrean prezioa: 10 
euro.

PACO
A ze sustoa, motel!

ANDER
Paco, zer...?

PACO
Lanean. Ez du euririk egin eta 
oraindik ez dut bakarra saldu. 

ANDER
Ez zaude oso triste.

PACO
Lan egiteak poza ematen dit. Zer 
egingo diogu ba! 

Paco badoa, kantatzen. 

PACO (CONT’D)
"I´m working in the rain..."
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IGELETXE SARRERA INT. EGUNA 45 45

Ander sartzen ari da. Aterpetik irteten ari diren bi 
poliziekin gurutzatzen da. Ander izutzen da baina poliziek 
ezer esan gabe irteten dira.

Raul ate ondoan.

RAUL
Beste erregistro bat. Ez dira
aspertzen.

IGELETXEA BAINUGELA INT. EGUNA46 46

Bainugela, kiroldegien aldagelen modukoa. Ateak dutxa eta 
komunetarako. Erdian pasilloa.

Ander dutxatu berri dago. Txorrota itxi du. Bat-batean 
dutxako atea irekitzen da. Mertxe da.

MERTXE
Ander...

ANDER
Joder! 

Mertxek atea ixten du.

MERTXE
Barkatu! Zure familiaren berri izan 
dut.

Anderrek atea irekitzen du, biluzik dagoela ahaztuta.

Komuneko atea irekitzen da. Bertan Sara dago, komuneko tazan 
eserita.

SARA
(Irribarrez) Familia daukazu?

ANDER
Joder!

Ander dutxan sartzen da. Sarak atea irekita jarraitzen du, 
tazan lasai eserita.

MERTXE
Emazte ohia... eta seme bat. 

Anderren harridura aurpegia.

MERTXE (CONT’D)
Aspaldi separatu ziren...

SARA
Ander, ez diguzu ezer kontatu 
semeaz!
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MERTXE
Ia ez du ezagutzen. Emazteak 
etxetik bota zuen umea jaio 
berritan. 

SARA
Joder!

MERTXE
Fabrika itxi zutenetik zurrutari 
emana zegoen. Alferrik galduta. 
Hamalau urte seinalerik eman gabe. 
Hilda zeundela uste zuten!

SARA 
(Indignatuta) Joder, Ander!

ANDER 
Zuek ezin duzue...

Ander irteten da. 

ANDER (CONT’D)
Nola jakin duzu?

MERTXE
Oraintxe bertan. INEMen egon naiz,
eta bulegaria Eibarrekoa da, 
senarra zenak Eibarreko forjetan
zurekin lan egindakoa, 
kasualitatea! Sebastian.

ANDER 
Ah, bai, Sebas.

Raul sartzen da, biluzik, txankletak eta toalla batekin.

RAUL
Aupa...

MERTXE ETA SARA
Aupa.

Raul beste dutxa batean sartzen da.

SARA
Zure semeak jakin beharko luke zure 
berri. Buelta eman diozula jakin 
beharko luke. 

Ander kanpora irteten da.

ANDER
Bai. Baina oraindik ez. Denbora 
behar dut. (Emozio imintzioak 
eginez) Ez diot bigarren aldiz huts 
egin nahi!
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SARA 
Nola du izena?

Anderrek ez daki zer esan. Emozio plantak egiten ditu. 

ANDER
Barkatu baina...

SARA
Bai... Gaxoa! 

Ander barruan sartzen da berriro, baina okertu eta Raul sartu 
den dutxan sartzen da.

RAUL
Aupa! 

Berriro irteten da.

ANDER
Barkatu.

RAUL (OFF)
Lasai, biok kabitzen gara.

MERTXE
Ba gutxien espero duzunean emazte 
ohia etorriko zaizu hona, kontu 
eske. 

Anderren izu aurpegia. 

TELEFONO PUBLIKOA (KALEA 7). EXT. EGUNA47 47

Ander telefonoan. 

Fondoan musika talde bat jotzeko prest.

ANDER
Necesito ese pasaporte ya. Si le 
parece bien yo puedo adelantarle 
una pequeña cantidad, y cuando esté 
en fuera ya podré enviarle el 
resto... (...) No, no, no 
cuelgue... (...) Está bien. Cinco 
mil de adelanto y cinco mil en la 
entrega. Usted póngase con ello.  
En un par de días estoy allí con el 
dinero. Cueste lo que cueste. 

Anderrek eskegi eta hasperen egiten du.

Zarata bat entzuten da. 
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KALEA 7. EXT/INT. EGUNA48 48

Tema musikala hasten da: "Banku atrakatzaileak" Gose-rena.

Anderrek talde bat ikusten du supermerkatu bateko kristala 
apurtzen eta barrura sartzen. 

Ander dendara hurbiltzen da. Jendea janaria lapurtzen ari da. 
Horietako bat burdinazko barra batekin kaxa fuertea 
irekitzera doa. 

Ander ate ondoan jarri eta oihu egiten du.

ANDER
Polizia!!!  

Atrakatzaileak korrika irteten dira handik, batzu janari apur 
bat eramanez. Ander sartzen da, eta kaxa erregistradorera doa 
zuzenean. Irekitzen saiatzen da. 

Anderrek kaxa erregistradorea ireki eta barruan dagoen dirua 
poltsikoetan sartzen du, korrika bizian. 

Anderrek aurrera begiratzen du. Eskaparatea apurtu dutenak, 
bere aurrean daude, berari begira.

ANDER (CONT’D)
Ehh... Hau hitz egin daiteke. Hitz 
egin daiteke!!

Atrakadoreak beregana doaz. 

Dendatik ateratzen dute arrastaka. 

KALEA 7. EXT/INT. GAUA49 49

Ander lurrean botata, zaurituta eta arropak zisko eginda, 
erdi lo. 

Norbaitek txanpon bat botatzen dio, eta zaratarekin esnatzen 
da. Ander egoeraz jabetu eta negarrez hasten da.

Furgoneta Anderren aurrean gelditzen da. Sara eta Raulek 
lurretik jaso eta furgonetan sartzen dute.

IGELETXEA SUKALDEA. INT. GAUA50 A 50 A

Tema musikalaren amaiera. 

Ander infusio beroa hartzen, Ainhara, Paco eta Sararekin. 

ANDER
Parte bat kaleko jendearekin 
banatzeko eskatu diet, baina...
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AINHARA
...ez ziren oso solidarioak.

PACO
Amigo, Robin Hood fikziozkoa da! 

Mertxe sartzen da mobil batekin.

MERTXE
Ander. Enplegu bulegoko andre 
hura... Zure emaztearen berri 
dauka. 

Espektazioa. 

Anderrek mobila hartu eta albo batera doa. Besteak adi, 
diskrezioz.

Anderrek ez du hitz egiten. Baiezko keinuak besterik ez. Ez 
dugu emakumearen jarioa entzuten.

ANDER 
Uhmm! Aha... Bai...

Azkenean Anderrek moztuko du, eta besteei bizkar emanda, 
lasaitasunezko hasperen bat eta irribarre bat marrazten ditu. 

Besteak jakiteko irrikan.

MERTXE
Zer?

Anderrek buelta eman eta tristura itxurak eginez.

ANDER
Emazteak ez omen du nitaz ezer 
jakin nahi. Berarentzat hilda
nagoela eta... ezta okurritzeko
semearekin kontaktatzea.

Anderrek tristura itxurak egiten ditu. Mertxek besarkatuko 
du.

MERTXE 
Ene gaixoa!

ANDER
Bakarrik egon nahiko nuke.

PACO
Bakarrik gaude denok. Hauek 
elkartasuna darabilte ahoan, baina 
bakarrik gaude. Eutsi, Ander!

MERTXE
Itzela zara animoak ematen!

Ander badoa.
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ARETO NAGUSIA INT. GAUA50 B 50 B

Ander aretoan dago, bakarrik. Sara hurbiltzen da. 

SARA
Ziur ondo zaudela?

ANDER
Bai, lasai, gogorra naiz.

SARA
Hori uste nuen, baina kalean botata 
ikusi zaitudanean, negarrez... 

Laztan bat emanda, Sara badoa.

ANDER
Sara... Zu zergatik zaude hemen? Ez 
duzu etxerik galdu. Zer nahi duzu, 
mundua aldatu?

SARA
Hitz potoloak. Neure burua
aldatzearekin konformatzen naiz.

ANDER
Eta nolakoa izan nahi duzu?

SARA
Librea. Eta zuk?

ANDER
Benetakoa.

Sara badoa.

Aretoko bazter batean, musikari bat dago, gitarra jotzen. 

Tema musikala. Amapola, Garirena

IGELETXEA MONTAKARGASA. INT. GAUA51 51

Sara montakargasean sartu da. Ander azkeneko unean sartzen 
da. 

Sarak gora igotzeko sakatzen du.  

Biak isilik, elkarren ondoan ez baleude bezala.

Halako batean musu ematen diote elkarri, grinaz. 

IGELETXEA SARAREN LOGELA/TERRAZA INT/EXT. GAUA52 52

Sara sartzen da. Atzean Ander.

Gelan lehengo musikari bera, gitarra jotzen.
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Sara, bizkarra emanda, biluztu eta leihora hurbiltzen da.

IGELETXEA SARAREN LOGELA INT. EGUNA  53 53

Ander ohean.

Oraindik musika entzuten da.

Ander kezkatuta ageri da, pentsakor.

Esku bat sentitzen du sorbalda gainean. Hartu eta musukatu 
egiten du.

Eskua Pacorena da.

PACO
Ander! 

Tema musikalaren amaiera. 

ANDER 
Paco!! Zer... zer egiten duzu 
hemen??

PACO
Zure gelara joan naiz, baina...

ANDER
Ah...Ba ez, hemen nago. (Hasperen 
egiten du) Hanka sartu dut, ez 
nuen... Joder, emakume honek 
txoratzen nau baina... orain ezin 
dut... 

PACO
Zein da arazoa?

ANDER
Laster joan beharko naizela. 

PACO
Ba zatoz nirekin, orain.

ANDER
Zer?

PACO
Banoa. Agur esatera nentorren.

Pacok petatea eginda dauka.

PACO (CONT’D)
Sesioa eduki dut Mertxerekin. 
Hau ez da nire tokia. Banoa, dena
okertu baino lehen. Mesedez, 
esaiozu Mertxeri...
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Mertxe sartzen da.

MERTXE 
Barkatu, Ander. Paco...

Paco bere petatea ezkutatzera doa baina Mertxek ikusten du.

MERTXE (CONT'D) 
Bazoaz, ala?

Paco erdi negarrez.

MERTXE (CONT'D)
Eta nora? Zertara, Paco?

Pacok ez du erantzuten.

MERTXE (CONT'D)
Inork ez dizu lanik emango. Buruan
sartu behar duzu hori.

Mertxe hurbildu eta Paco laztantzen du.

MERTXE (CONT'D)
Ez da zure errua. Eta mesedez,
ahaztu euritakoen kontua. 

PACO
Gastatu nuena berreskuratuko dut.
Hirurehun euroak. Euria hasi
orduko.

Ainhara sartzen da.

AINHARA 
Ander, irten.

Ander ezeroso zegoen eta pozik irten da.

IGELETXEA. HARRERA. INT. EGUNA54 54

Ander salara sartu da, oraindik oheko arroparekin. Ikusmira 
dago. Mutil bat (14) dago Raulekin hizketan.  

Mahaietan jendea dago lanean. Beste batzu sukalde inguruan.

AINHARA
Hor duzu. 

ANDER 
Nor da?

AINHARA
Ze katxondoa zaren.

Raulek Mutilari Ander zein den seinalatzen dio.  
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Mutila Anderrengana doa. Isilunea.

Lanean zegoen jendea eta sukaldean zeudenak ere, lanak utzi 
eta ikustera hurbiltzen dira.  

XABIER 
Esan zerbait, ez?

Anderrek ez dauka zer esanik.

XABIER (CONT'D)
Zer ba? Nire izena ere ahaztu
zaizu?

Anderrek buruaz ezetz.

AINHARA
Esan bere izena. (...) Tira,
Ander,! (...) 

RAUL
Mesedez, Ander, esaiozu! (...)

Ander belauniko jartzen da.

ANDER
Ez! Ez dut zure izena esatea
merezi!! Ez dut merezi zuk niri
aita deitzea!!

Jendea emozionaturik. 

TABERNAKO TERRAZA. EXT. EGUNA 55 55

Ander eta Xabier terraza batean, bus geltokiaren ondoan. 
Isilune ezerosoa.

ANDER
Aizu... kasualitatez ez duzu
edukiko diruren bat aurreztuta?
Zure aitatxok urgentzia txiki bat
dauka. Bueltatuko nizuke, jakina...

Mahaiaren ondoan, ondo jantzitako emakume bat, kontenedore 
batean miatzen ari da, zerbaiten bila. Anderri begiratzen dio 
aurpegi txarrez.

XABIER
Ea nola azaltzen dudan: kalefakzioa
kendu digute; wifia ere kendu 
digute; egunero buzoiko fakturak
paperontzira botatzen ditut ama
leihotik bota ez dadin.

ANDER
Joder!
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XABIER
Zer egin zenion amari?

ANDER
Nik?

XABIER
Kasualitatez jakin dut bizirik 
zeundela. Amari telefonoz entzun 
niolako. Ez zidan kontatu nahi. Eta 
zure bila etortzea debekatu zidan.  
Zergatik? 

Eibarrera doan autobusaren ateak irekitzen dira handik ez oso 
urrun.

ANDER 
Zure autobusa. Ez zenuke galdu 
behar.  

Mutila autobuserantz doa. Makutoa mahai gainean uzten du. 
Anderrek ireki eta kartera ateratzen dio. NAN-a begiratzen 
du.

Mutilaren izena ikusten dugu: Endika Xabier Zabala.

ANDER (CONT’D)
Endika Xabier! Su puta madre!

Kartera utzi baino lehen bost eurotako billete bat hartzen 
du. Kontenedorean bilatzen ari denak aurpegi txarra jartzen 
dio.

ANDER (CONT'D) 
Neure semea da.

Mutila bueltatzen da. Eseri eta bere kokakola bukatzen du.

XABIER
Bi minutu barru. Ez dut galdu nahi,
bestela ama...

ANDER
Bai, joan, joan ba.

Anderrek mutilari kendu dion billetea ateratzen du.

ANDER (CONT'D)
 Agureak konbidatzen du.

Ondoko emakumeak eta Anderrek elkarri begiratzen diote.

Mutila altxatzen da.

XABIER
Beno... Hurrengora arte.
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ANDER
Ah, berriz etorriko zara?

XABIER 
Ez duzu nahi ala?

ANDER
Bai, bai! Nola ez! Baina... ez nuke
nahi nigatik amarekin haserretzea.

XABIER
Hori neure kontua da.

ANDER
Gorde ondo sekretua. Bestela... ez
nauzu berriz ikusiko.

XABIER 
Badakit. Agur... 

Mutilak pentsatu ondoren, esatera animatzen da.

XABIER (CONT'D)
...aita.

ANDER
Agur... 

Anderrek ez daki ze izen aukeratu.

ANDER (CONT'D)
...Xabier.

Mutila badoa. Gutxira buelta ematen du.

XABIER
Inork ez dit Xabier esaten.

ANDER 
(Bere artean) Kaka!

XABIER
Gustatzen zait. Aspertu naiz Endika
izateaz. 

Xabierrek Ander besarkatzen du, oso maitekiro. Besarkada 
honek ezustean harrapatzen du Ander. Hunkituta geratzen da.

IGELETXEA. ARETO NAGUSIA INT. GAUA56 56

Ander aretoan sartzen da. Jendez beterik dago. Uribe hitzaldi 
bat ematen, pizarra baten laguntzaz. Sara konferentzia 
grabatzen ari da. Ander Sararengana hurbiltzen da.

URIBE
...denok dakizuenez, Lehman
Brothers-en erorketarekin hasi zen
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bono-zaborren eraginez. Bono-
zaborrena fenomeno konplexua da...

ANDER
Ez hain konplexua!

Denak Anderri begira.

ANDER (CONT’D)
Barkatu. Segi.

URIBE
Ez zaizu konplexua iruditzen?

ANDER
Ez, baina berdin dio. Segi.

MERTXE
Hemen ez da baimenik eskatu 
beharrik hitz egiteko.

RAUL
Igo, Robinson.

ANDER 
(Sarari) Itzali hori.

SARA
Baina...

ANDER
Itzali, mesedez.

Sarak itzaltzen du. Anderrek Uriberen tokia hartzen du.

ANDER (CONT'D)
Ba ea nola... Imajina dezagun
txiringo honetan kostoa saltzen
dugula.

Kanuto bat dibujatzen du pizarran. Barreak. Norbaitek 
sirenaren hotsa imitatzen du.

ANDER (CONT'D)
Imajina dezagun, esan dut. Gure
erosleak bezero perfektuak dira,
denak engantxatuta daude.

Amua marrazten du. Barreak.

ANDER (CONT'D)
Defektu bakarra: ez dute euro puto
bat ere. Beraz, kostoa saldu ahal
izateko, Pacok, gure kapitalista
finak, kredituan saltzea 
proposatzen du, hau da: "flipatu
gaur, ordaindu bihar."
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Barreak.

Pizarran geziak gora marrazten ditu.

ANDER (CONT'D)
Herrian ofertaren berri zabaldu,
eta salmentak gora egiten du.
Momentuz inork ez du zentimorik ere
ordaindu, baina berdin dio. Bankuak
gure bezeroen zorra bereganatzen
du, "etorkizuneko aktiboak".

"Etorkizuneko aktiboak" idazten du.

ANDER (CONT'D)
...etorkizunean porreroek
ordainduko dutena garantiatzat
harturik.

Barreak.

ANDER (CONT'D) 
Bankuan izen politak ipintzen 
dizkiete: "Porretabonoak" eta 
"Kanutorent".

"Porretabonoak" eta "Kanutorent" idazten du. Barreak.

ANDER (CONT'D) 
Txistorra bezala saltzen dira. 
Inork ez daki zer dagoen azpian,
baina izen polita dute. Egun triste 
batean, bulegari izorratzaile batek 
komentatzen du badela garaia 
porreroen zorrak kobratzen hasteko. 
Oh, festa amaitzera doa! 

Barreak.

ANDER (CONT'D)
Porreroek ezin dute zorra ordaindu,
"Kanutorent" eta "Porretabono"-ak
ondoratzen dira, gure txiringitoa
pikutara doa, inbertitzaile txikiek
dena galtzen dute, estatuak Bakuari
laguntzen dio bankarrotan ez
erortzeko eta kartzelan sartzen
ditu porretak, euren posibilitateen
gainetik erretzeagatik.

Txaloak.

RAUL
Ez dago txarto, forjari soil bat 
izateko, eh, Uribe?
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URIBE
Txapela kentzeko modukoa. Ekintza 
gizona zinela uste nuen, baina 
teoria ere menperatzen duzula 
ikusten dut. 

ANDER
Ba ekintzaz ari garela, gauza bat 
esango dizuet: kolektibo honek 
kapital asko jasotzeko aukera 
dauka. Inportanteena daukagu: 
jendearen konfiantza. Konfiantzak 
dirua dakar. 

Pizarran: "Konfiantza=dirua" idazten du.

SARA
Eta zertarako behar dugu diru pila?

Anderrek keinua egiten du, esanez bezala "ze galdera inozoa". 
Barreak. Sara pikatzen da.

SARA (CONT'D)
Istorio bat kontatuko dizuet: gizon
bat kañaberaz arrantzan ari zen,
bake ederrean eta Ander bezalako
"askodaki" bat hurbildu zitzaion.

Barreak.

SARA (CONT'D)
Eta esan zion: dirua galtzen ari
zara. Kañaren ordez barkua erosten
baduzu hamar urtetan aberatsa
izango zara. Horrela, jubilatzen
zarenean denbora izango duzu
familiaz gozatu eta kañaberaz
arrantzan egiteko. Gizonak
erantzun zion: "Askodaki jauna,
horixe egiten ari naiz orain."

Txaloak. 

ANDER
Diruaren kontrako prejuizio 
tipikoa. Beste istorio bat 
kontatuko dut.Imajina dezagun Paco 
Andaluziako herri batera joan dela 
euritakoak saltzera.

Barreak.

AINHARA
Akaso hemen baino euri gehiago,
han!

44.



ANDER
Herrian egoera exkaxa da. Denak
zorretan. Dirua geldi. Paco hotel
batera doa gaua pasatzera. Gelak
100 euro balio du…

Pacoren bizi mailari buruzko txantxak. Anderrek "100€" 
marrazten du paper batean eta Pacori ematen dio.

ANDER (CONT'D)
…eta Pacok aurretiaz ordaintzen dio
gela hoteleko jabeari.

Anderrek kapela bat hartzen du antzerkiko gauzen kaxatik eta 
Uriberen buruan ipintzen du. Barreak. Pacok 100 euroak ematen 
dizkio Uriberi.

ANDER (CONT'D)
Hoteleko jabeak 100 euroak hartu
eta korrika irteten da… Hasi
korrika!

Uribe korrika hasten da nora joan jakin gabe.

ANDER (CONT'D)
… kasualitatez 100 euro zor
dizkiolako…

Anderrek pailazo txaketa bat atera eta Mertxeri ematen dio.

ANDER (CONT'D)
…jostunari. Hoteleko jabeak dirua
ematen dio jostunari…

Uribek Mertxeri ematen dio dirua.

ANDER (CONT'D)
…eta hau korrika irteten da, 100
euro zor dizkiolako…

Anderrek kutxilo bat ateratzen du, pinturazko odolez zikindua 
eta Ainharari ematen dio.

ANDER (CONT'D)
…harakinari. 

Mertxek Ainharari ematen dio dirua. 

ANDER (CONT'D)

Hau ere korrika irteten da 100 euro 
zor dizkiolako...

Ainhara korrika irteten da. Anderrek lumazko fular bat 
ateratzen du.

45.



ANDER (CONT'D)
…herriko putari.

Ander hautagai bila. Raulek eskua altxatzen du.

RAUL
Putarena eskatzen dut!

Barreak.

Anderrek Rauli ematen dio fularra. Ainharak dirua ematen dio.

ANDER 
Herriko puta korrika doa, 100 euro
zor dizkiolako nori eta hoteleko
jabeari, azkeneko zerbitzua egin
zuenetik.

Raul kontoneatzen doa, txantxak egiten, eta Uriberi ematen 
dio dirua, insinuazio sexual askorekin.

ANDER (CONT'D) 
Baina hartan, Mertxek Pacori 
deitzen dio, negozio txoroak utzi 
eta etxera bueltatzeko, 
desahuziatuen aldeko manifa 
dagoela. 

Barreak.

ANDER (CONT'D) 
Pacok erreserba baliogabetu eta 
hoteleko jabeak 100 euroak 
bueltatzen dizkio.
 

Uribek Pacori bueltatzen dio dirua.

ANDER (CONT'D)
Orain... Hasieran bezala gaude? Ez
ba. Magia, jaun andreak, zeren
herrian... denek kitatu dute euren
zorra!!

Txaloak zaparrada beroa.

SARA
Dibertigarria, baina, zer kontatu 
nahi diguzu?

ANDER
Dirua ez dela etsaia. Are gehiago, 
gure alde jarri dezakegula. Lagundu 
ahal digula gure helburuak 
betetzen, gure etorkizunagatik 
borrokatzen!!
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RAUL
Ni zurekin nago!

BESTEAK
Eta ni! Eta ni! 

Txaloak.

Raul Uriberi begira. Honek txalotzen du.

IGELETXEA BULEGOAK. INT. EGUNA      57 57

Salan jendea lanean. Ohi baino antolakuntza serioagoa dago. 
Denak efikazagoa ematen du.

Ander mahaietan dagoen jendeari zuzentzen zaio. Haien artean, 
Mertxe eta Raul, eskorpioiz jantzita.

ANDER
Helburuak ezarri behar ditugu. 
Hilabete honetako helburua 10.000 
euro batzea izango da. 

Raulek txistu egiten du.

ANDER (CONT’D)
Ah, eta kontu berri bat ireki 
beharko dugu. 

MERTXE
Badaukagu bat, Uriberen izenean.

ANDER
Uribe ez da hemen bizi. Ez dago 
eguneroko lanean. 

RAUL
Zu izan beharko zinateke. 

ANDER
Karneta aspaldi kadukatuta daukat.

MERTXE
Ezin duzu berritu? 

Paco kaletik sartzen da euritakoekin eta errekortablearekin, 
abailduta.

ANDER
Paco izatea proposatzen dut.

RAUL
Paco?

ANDER
Kontu berriaren titularra izan nahi 
duzu?
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PACO 
Zergatik ni?

ANDER
Hemen mundu guztiarekin kontatzen 
dugula erakusteko.

MERTXE
Niri ondo iruditzen zait.

Paco denei begira.

PACO
(Gogo gabe) Zuek jakingo duzue.

Ainhara hurbiltzen zaio Anderri, igelaz jantzirik. Mobila 
eskaintzen dio. 

AINHARA
Tori. Munduarekin konektatuta zaude
jada.

Anderrek hartzen du.

ANDER
Kontuak nola dauden ikusi dezaket?

AINHARA
Bai. 

Bere ondoan eserita.

AINHARA (CONT’D)
Uriberen ordenagailuan daude, baina 
kodea erreza da: Igelak.

ANDER
Bere kontuetan sar zaitezke?

AINHARA
Edozein. Hemengo batzuk ez dira 
berarekin gehiegi fidatzen eta 
patrimonioa agerian jarri du.

Raul, bere ondoan. 

RAUL
Nitaz ari da.   

AINHARA
Beste batzuen artean, ez zara 
munduko zilborra. 

RAUL
Estimatuko nuke batzutan nire alde 
jarriko bazina.
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AINHARA
Eta nik estimatuko nuke batzuetan 
nire iritzia aintzat hartuko 
bazenu. 

Ander badoa. Eztabaida galtzen da, urrundu ahala. 

ANDER
Bikote polita osatzen duzue. 

IGELETXEA SUKALDEA/HARRERA GELA. INT. EGUNA58 58

Sukaldean dozena erdi bat, lanean. Haien artean, Sara. 

Sararen telefonoak jotzen du. 

SARA
Bai?

Ander bere atzean, mobila eskuan.

ANDER
Nahi duzu numero hau zure agendan
gorde?

Sarak ikusten du, baina mobiletik jarraitzen du.

SARA
Gure finantza zuzendaria! 
Kriston enpresa montatzen ari 
zarela entzun dut.

ANDER
Ea zu bitartean, kañaberaz arrantza 
egiten.

SARA
Zuen lana oso inportantea izango da 
akaso, baina sukaldean artea egiten 
dugu.

Sara eta sukaldariek erritmo bat markatzen dute. Sara kanta 
herrikoi bat kantatzen hasten da. 

Anderrek musu ematen dio. Sarak bultzatu egiten du jolasten. 
Ander harrapatzera doa baina Sarak izkin egiten dio. 

Sara korrika irteten da sukaldetik, barrez. Ander bere 
atzetik.

Harrera gelara doaz. Han, Anderrek Mertxe topatzen du aurrez 
aurre.

MERTXE
Xabier etorri da.
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ANDER
Ze Xabier?

Xabier ondoan dago.

XABIER
(Irriz) Seme gehiago duzu, ala?

IGELETXEA ARETO NAGUSIA INT. EGUNA59 59

Ekitaldi bat. Publikoa lurrean eserita eta beste batzu aulki 
eta sofatan. Xabier Ander eta Sararen artean.

Pankarta bat dago: "Eskorpioiak kanpora. Igelentzako diru 
bilketa" 

Eskenatoki inprobisatu bat. Bi pertsonek erreka simulatzen 
duen mekanismo naif bat mugitzen dute.

Errekan igela (Ainhara) eta eskorpioia (Raul). Eskorpioiak 
txistera dauka. Ekintza hasita dago, in media res.

ESKORPIOIA
Ez, bezero maitea. Errekaren erdian 
hiltzen bazaitut biak ondoratuko  
gara!

IGELA
Ah... Orduan lagunduko dizut.

Eskorpioia igelaren gainean jartzen da. Jendeak barre eta 
txistuak. Eskorpioiak igela ziztatzen du.

IGELA (CONT’D)
Ah... Ah! Baina zergatik?? 
Zergatik?? 

ESKORPIOIA
Nire izakera da!

Igela ondoratzen da. 

Sarak eta Anderrek elkarri begira, irribarrez.

ESKORPIOIA (CONT’D)
Agur betiko!

IGELA
Eh...! Zu nirekin ondoratu behar 
zara!

ESKORPIOIA
Ipuinean. Errealitatean, bankeroek 
badakigu igeri egiten!

Iluna. Txaloak. Mertxe eta Uribe irteten dira taulara.
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MERTXE
Milesker. Berriak ditugu. Laster 
lagun bat joango zaigu. Baina pozik 
gaude. Joseba bere etxera doa. 

Txaloak. Joseba delakoak agur egiten du bere lekutik, 
lotsati. Hipotekako bezeroa da. Ander adi.

MERTXE (CONT’D)
Bankuak ez zion onartu hipoteka 
berriztea, baina epaiketa irabazi 
diegu kabroi horiei. Hilabetea 
baino lehenago Josebak bere etxean 
egingo du lo!!

Txaloak. Anderrek, pentsatu ta gero, txalo egiten du.

MERTXE (CONT’D)
Ongi etorri bat ere badugu. Familia 
berri bat. 

Familia bat altxatzen da: amama bat, ama, eta bi seme txiki. 
Txaloak. 

MERTXE (CONT’D)
Etxea galdu duzue. Baina esperantza 
ez. Denon artean eskorpioiez 
libratuko gara. 

URIBE
Horretarako eman diogu hasiera gaur 
bertan diru bilketa kanpainari. 

Kide batek besoa altxatzen du. 

ASAMBLEARIOA
Barkatu. 

URIBE
Bai?

ASAMBLEARIOA
Ez duzu ezer esan behar zutaz 
idatzi denari buruz?

URIBE
Konkretatzen ez baduzu... Kontua 
galdu dut. Esan dute lizentziatura 
tituloa faltsua dudala, diru beltza 
jasotzen dudala gobernu 
chavistatik, nire aitona falangista 
zela, ilea tindatzen dudala... 
Oraindik ez dute aurkitu pederasta 
naizela, baina denbora kontua da.

Barre eta zurrumurruak. 
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KALEA 8. EXT. EGUNA60 60

Ander eta Xabier parke bateko burdinezko bankuan. 

Haien ondoan, apur bat atzerago, familia bat, Aita, Ama eta 
alaba, burgesak izandako itxurarekin, baina erropak guztiz 
zarpailduta dutenak. Zutik daude, eta bankuan daudenei 
begira, zain baleude bezela. 

Akzioan zehar, Anderrek begiratzen dienean, hauek irribarre 
edukatu batekin erantzungo dute. 

XABIER
Gustatzen zait hor egiten duzuena! 
La ostia zarete! (Irriz) Aita! 

ANDER
Zer?

XABIER
La ostia esan dut eta ez didazu 
ezer esan.

ANDER
Ez esan "la ostia".

XABIER
(Poltsikotik dirua atereaz) Nik hau 
daukat aurreztuta. Berrogeita hamar 
euro. (Aitari) Tori. 

ANDER
Zertarako?

XABIER
Zuen konturako. Kaleratuentzako.

ANDER 
Gorde diru hori.

XABIER
Baina nik eman nahi dut.

ANDER
Etxean behar duzue. 

XABIER
Dirua nirea da eta nik... 

ANDER
Ezetz, joder! Gorde diru hori eta 
utzi bakean, ostia!

Xabier altxatzen da. 

Anderrek hasperen egin eta bankutik altxatzen da. 

Txatarrero ama beragana doa.
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TXATARRERO AMA
(Adeitasunez) Barkatu atrebentzia, 
bankua erabiliko duzu gehiago?

ANDER
Ez, ez, libre dago.

TXATARRERO AMA
Milesker. 

Ander bada kasurik egin gabe. 

Txatarreroa ama eta aitak bankua eramaten hasten dira.

Neska atzerago geratu da. 

Ander pasatzean...

TXATARRERO NESKA
Ui... Larrea? 

ANDER
Nola? 

TXATARRERO NESKA
Pello Larrea zara, ez? 

ANDER
Ez. 

TXATARRRERO AMA
(Alabari) Zatoz laguntzera!

Ander iheska doa. Neska bere atzetik.

TXATARRERO NESKA
Nola ez? Bosgarrenekoa. Gu 
bigarrenean bizi ginen. 

TXATARRERO AMA
Etortzeko ba!

ANDER
Zoaz zure ama laguntzera! (Bere 
artean) Ume putak! 

Neska aita eta amari laguntzera doa, baina ez dio Anderri 
begirik kentzen. 

Ander Xabierrengana doa. Fondoan txatarreroak ikusten ditugu, 
bankua eramaten. 

Ander Xabierrengana iristen da.

ANDER (CONT’D)
Entzun Xabier, zu igela zara peto 
petoa.  
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Eta eskorpioi asko dabiltza. Kontuz 
ibili. Ez zaitez inozoa izan! 

XABIER
Ez dizut ulertzen.

ANDER
Entzun... Ni...hemendik joango naiz 
laster. Atzerrira. 

XABIER
Zertara?

ANDER
Bizimodua bilatzera.

XABIER
Baina bueltatuko zara, ez?

ANDER
Ez dakit.

XABIER
Eta noiz zoaz?

ANDER
Laster. Gestio baten zain nago.
Hobe duzu nitaz ahaztea. 

Anderrek poltsikotik Mozkorraren armonika ateratzen du.

ANDER (CONT’D)
Tori.

Xabierrek hartzen du. 

XABIER
 Aita!

Xabierrek Ander besarkatzen du. Gero badoa.

KALEA 8 (CONT.) EXT. EGUNA                              61 61

Ander badoa kontrako norabidean, atzera begira, Xabier dagoen 
aldera.  

Atzeraka begira dagoenez, ez du ikusten bere bidean aurrera,  
pare bat metrotara, espaloian bertan, txatarra biltzen ari 
diren pertsona bik alkantarilla jaso, supermerkatuko 
gurditxoan sartu eta badoazela. 

Ander alkantarillako zuloan erortzen da, erabat desagertu 
arte. 
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AMETSGAIZTOKO OSPITALEA. INT. EGUNA62 A 62 A

Ander ezagutzen ez duen toki batean esnatzen da, ospitale 
baten modukoa, baina oso zatarra, gerrako kanpaina ospitale 
baten antzera. Pertxa herdoildu batetik odol poltsa 
susmagarri bat zintzilik, bere besoko zain batekin 
konektaturik. 

Anderrek buruan bendajea dauka. Ingurura begira, izututa. 

Erizain bat sartzen da, uniforme zaharkitu batekin. 

ANDER
Non... Non nago?

ERIZAINA
Zuk ze uste duzu, polit horrek?

ANDER
Ospitalean?

ERIZAINA
Ez, bingoan.

ANDER
Baina nola...?

ERIZAINA
Nola heldu den osasun publikoa 
honaino? Galdera erretorikoa da, 
ez? 

ANDER
Hau odola da?

ERIZAINA
Ez, ketchup. Beste galderaren bat? 
Gorpu batzu ditut inzineratzeko. 

Anderrek ez du erreakzionatzen. Erizaina badoa. 

ANDER
Egon, egon! Ze odol mota da?

Erizainak fitxan kontsultatzen du. 

ERIZAINA
Zurea. "AB positiboa." 

ANDER
Ostia! 

ERIZAINA
Ez, AB positiboa.

Anderrek orratza kendu nahi du besotik, baina besoak lotuta 
ditu. 
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ANDER
Baina zer...? Askatu! Zergatik lotu 
nauzue?

ERIZAINA
Mutiko zintzoa izateagatik. 

ANDER
Kendu orratza! Kendu orratz hori!!  
Ni ez naiz AB positiboa!

Erizainak fitxa begiratzen du berriro.

ERIZAINA
Ander Zabala zara?

ANDER
Bai...

ERIZAINA
AB positiboa zara. 

ANDER
Ez! Pello naiz. Pello! O negatiboa. 
O negatiboa! Goi mailako 
exekutiboa!

ERIZAINA
Horixe. Eta horretarako ekarri 
zaitugu. Zu ejekutatzeko!!

Erizaina badoa barrez.

ANDERREN LOGELA INT. EGUNA62 B 62 B

Toki bera baina lehengo atrezzorik gabe. Anderren logela da. 

Ander lo dago, oihuka.

ANDER
Pello naiz!! Pello...!! Eraman 
ospitale pribatu batera. Ni zera 
naiz, goi mailako...! 

Anderrek begiak ireki eta bere aurrean Sara eta Mertxe 
irribarrez. Ondoan Paco, serioago. 

MERTXE ETA SARA
(Irriz)...ejekutiboa.

Ander izuturik, arnasestuka, harrapatuta sentitzen da.

MERTXE
Hola. 

ANDER
Hola. 
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MERTXE
Anbulatorioan ondo zeundela esan 
digute, baina ez dakit nik...

SARA
Oso gauza arraroak esaten ari zara. 
Agian ospitalera...

ANDER 
Ondo nago. Amesgaizto bat, lasai.  

PACO
Nik ere goi mailako ejekutiboa 
naizela amesten dut batzutan. Baina 
nik ez diot deitzen amesgaiztoa. 

Paco badoa.

SARA
Gaizki doa, ez?

MERTXE
Gero eta okerrago.

ANDER
Zer du? 

MERTXE
Ziklotimikoa da. Euforiatik 
depresiora. Lana zeukanean 
kontrolpean edukitzen zuen, baina 
orain... Ea zertan dabilen. 
(Anderri) Zaindu.  

Mertxe badoa. Ander eta Sara bakarrik.  

SARA
(Irriz) Orduan aberatsa zara, ez? 

ANDER
Bai, dirua koltxoian gordeta 
daukat. 

Sarak Anderren ilea laztantzen du. Musu ematera doa. Anderrek 
gelditzen du. Sarak jasotzen du, baina ez dio ezer 
leporatzen. 

Sara badoa. 

Anderrek bere burua madarikatzen du. 

AUTOBUSA EXT. EGUNA62 C 62 C

Xabier autobusean. Bere ondoan, txorimalo-bankeroa. 
Txorimaloak maletin bat dauka, billete faltsuak agerian 
dituena. 
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ARETO NAGUSIA/ HALL INT./EGUNA63 A 63 A

Denbora pasatu da.

Ander, bakarrik, areto nagusiko eskaileretara igota. 
Bendajearen ordez, tirita arin bat darama. 

Handik, harrera gelan gertatzen dena ikusten du. Hipotekako 
bezeroa, maleta batekin, badoa. Mertxek eta Sarak besarkatu 
egiten dute. Gizona badoa. Anderrek ez du entzuten Raul, 
deika dagoela.

RAUL (OFF)
Robinson!! 

AINHARA
Ander!!

Anderrek azkenean begiratzen du. Behean Raul eta Ainhara. 

AINHARA (CONT’D)
Hamar milara iritsi gara!! 

RAUL
Helburu beteta, eta oraindik ez da 
hilabetea kunplitu. 

ANDER
(...)

Uribe hurbiltzen da.

URIBE
Prentsaurrekoa egin behar dugu. 
Hitz egin nahi duzu?

ANDER
Ez, ez.

RAUL
(Uriberi) Zer egingo diogu, ez zaio 
figuratzea gustatzen. 

Ainharak begirada zorrotza Rauli. 

Ander goiko pisurantz doa. 

Bere ibilbidea jarraitzen dugu Pacoren gelara doan bitartean. 
Pentsakor eta serio doa. 

BUS GELTOKIA63 B 63 B

Xabier autobusetik jaisten da txorimaloarekin. 
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IGELETXEA. PACOREN LOGELA. INT. EGUNA64 64

Paco ohean dago. Ander sartzen da.

ANDER
Zer moduz, Paco? 

PACO 
Galdera ona. Denbora duzu?

ANDER
Ez asko. 

PACO
Ba izorratu, galdetzeagatik. 
Txarto. Badakizu zergatik nagoen 
hemen?

ANDER
Ez.

PACO
Dena gastatu nuen preferenteetan. 
Inor baino listoagoa nintzen. 
Mertxek eskatu zidan ez 
arriskatzeko, baina, "zer dakizu 
zuk finantzei buruz?" Harroputza 
ni. Eta ergela. Bankuak dirua kendu 
eta barre egin zigun. 

ANDER
Entzun, Paco...

Pacok kasorik ez.

PACO
Ez diot inoiz Mertxeri barkamena 
eskatu. Ez dakit egiten. 

ANDER
Aizu, bankura joan beha dugu.

PACO
Ez dut irteteko gogorik.

ANDER
Etorri behar duzu. 10.000 euro 
atera behar dugu. Eta zuk daukazu 
sinadura.

PACO
Atera? Zertarako?

ANDER
(...) Ez zara enteratu? Obretan 
hasi behar gara etxea berritzeko. 
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PACO
Transferentzia egingo dut 
interneten.

ANDER
Dirua eskuan nahi dute. Fakturarik 
gabe.

Paco ohetik altxatzen hasten da.

PACO
Zuek ere bai, eh? 

IGELETXEA. ANDERREN GELA. INT. EGUNA65 65

Ander bere gelan, lau gauza makutoan sartzen. 

IGELETXEA. BARATZA INT. EGUNA66 66

Ander ortuaren ondotik pasatzen da. Sara ortuan lanean.  
Ander gelditzen da. Bazter batean Xabierrek ekarritako 
txorimalo-bankeroa. 

SARA
Irriz) Badabil! Txoriak ez dira 
hurbiltzen!

(...) 

SARA (CONT’D)
Xabierrek ekarri du. Bere agur 
oparia. Lasai dagoela, ohituta 
dagoela aitarik gabe bizitzen.

(...)

SARA (CONT’D)
Ez nekien joateko asmoa zenuenik. 

Anderrek ez daki zer esan. 

SARA (CONT’D)
Gurekin kolaboratu nahi du. 
Xabierrek. Kañeroa irten da, 
aitaren ezpalekoa. 

Irribarre tristeaz. 

SARA (CONT’D)
Egun polita izan. 

Tema musikala. “Noa”, Esne Beltzarena.
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AURREZKI KUTXA, KANPOALDEA/BARRUALDEA. EXT/INT. EGUNA67 67

Aurrezki kutxaren kanpoaldean, eskale bat (Solano) kantuan.

Anderrek leihatilan dirua hartu eta kontatzen du. 

Paco eta Ander sukurtsaletik irteten dira. Anderrek dirua 
gordetzen du. 

Paco eta Ander banatzen dira. 

IGELETXEA. HARRERA. INT. EGUNA68 68

Aterpean, Kaleratuek prentsaurrekoa ospatzen du. Uribe, 
Mertxe, Raul eta beste 2 mikrofonoen aurrean. Kartel bat 
dago: ““Lehen hamar mila euroak. Eskerrik asko denoi”. Ondoan 
logo bat: igel bat eskorpioi bat lepoan daramana. Eskorpioiak 
ESC-bankeko izena darama.

Kazetariak argazkiak eta notak hartzen.

AUTOBUS GELTOKIA. EXT. EGUNA69 69

Ander autobuserantz doa. Musiko bat (Solano) kantuan dago. 

Ander Madrilera doan autobusean sartzen da.

Ander autobus barruan, zai.

Autobusean, kantaria (Solano), kantatzen.

Ander pasilluan aurrera doa. 

Gero eseri egiten da.

Autobusa martxan jartzen da. 

Irteten denean, Ander kanpoan dagoela ikusten da.

Tema musikalaren amaiera. 
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ESC-BANK-EKO BULEGO NAGUSIA INT. EGUNA70 70

Juan bere bulegoan, bere abokatuarekin, ordenagailuan Igelen 
prentsaurrekoa ikusten. Soinurik gabe. 

JUAN
Eta gu isilik. 

ABOKATUA
Hobeto. Iritzi publikoa haien alde 
dago. 

JUAN
Hori da koska. Lortuko bagenu...
Horrek, buruzagiak... nola du...?

ABOKATUA
Uribe.

JUAN
Kaka edukiko balu, nonbait.

ABOKATUA
(Txosten potolo bat erakutsiz) 
Aztertzen egon naiz, baina garbi 
dago. Makularik gabe. 

Abokatua badoa. 

Juanek karpeta ireki eta erasoaren argazkiak daude han. 
Haietako batek atentzioa ematen dio: erasotzailearen lehen 
plano bat, bizardun bat.

PACOREN GELA71 A 71 A

Paco ohean. 

Ander agertzen da eta dirua botatzen dio. 

ANDER
(Pozik) Sartu berriro!

PACO
Zer?

ANDER
Ez zen negozio ona. 

IGELETXEA. HARRERA/SUKALDEA/JANTOKIA INT. EGUNA71 B 71 B

Aretoan, prentsaurrekoaren mahaia jasotzen ari dira.

Ander eskaileretik jeitsi eta mikrofonoa hartzen du.

ANDER
Hemen nago bueltan! 
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Besteak harrituta begiratzen diote.

ANDER (CONT’D) 
Hona heldu nintzenean, hondakin bat 
nintzen. Zuek... (Emozionatzen da) 
zuek erakutsi didazue denok 
daukagula aukera iragana ahaztu eta 
hutsetik hasteko. 

Sara ere agertzen da, intrigaturik. Ander beragana doa.

ANDER (CONT’D)
Gizon berria naiz, eta hemen nago, 
eskorpioei kaña emateko prest!

Tema musikala (Eutsiko diogu). 

Sara kantatzen hasten da. 

SARA
Eutsiko diogu...! 

Sara eta Sukaldariak jantokirantz doaz lapikoekin, kantatzen. 
Ander beraiekin doa. 

Sukaldariek perkusioa egiten dute sukaldeko tresnekin. 

Jantokira iristean, jantokiko jendeak ere perkusioa egiten 
du.

Ander eta Sararen musu luzea. 

Mertxe agertzen da atean. 

MERTXE
Ander, Carmen etorri da!

Tema musikalaren amaiera.

Ander sukaldetik irteten da. 

ANDER
Nor da Carmen?

MERTXE
Nola nor den? Zure emaztea, zure 
semearen ama!

ANDER
Ostia!!

MERTXE
Mutilarekin egon zarela jakin du 
eta sutan dago. Sukaldean utzi dut. 
Zain duzu. 

Anderri ez zaizkio hitzak irteten.
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ANDER
Ez… ezin dut! Ez, ezin dut 
berarekin egon!

MERTXE
Ez duzu beste erremediorik.

ANDER
Joder!! Joder!! (…) Esaiozu ez 
nagoela.

Ander ihesean doa. Mertxe eta Sara atzetik.

SARA
Nola ezin duzula? Azalpen bat zor 
diozu!!

ANDER
Esaiozue kabroi bat naizela, 
esaiozue nahi duzuena.

Sara aurrean jartzen da, bidea galaraziz.

SARA
Emakume horrek asko sufritu du zure 
erruaz. Joan eta hitz egin 
berarekin!

ANDER
Ez... Ezin dut.

SARA
Non dago gizon berri famatu hori?

ANDER
Orain ez dakit.

SARA
Joan aurpegia ematera edo ez dizut 
hitzik berriro egingo!!

IGELETXEA. SUKALDEA. INT. EGUNA72 72

Sukaldean Carmen (40). Arropa, ilea, eta itxura orokorra 
pixkat utzia da, baina inoiz xarma izanaren itxura dauka.

Ander sukaldean sartu eta atea ixten du.

Emakumeari irribarrea.

ANDER
Kaixo.

Carmenek harrituta begiratzen dio Anderri.

CARMEN
Nor zara?
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ANDER
Senarraren lagun bat.

CARMEN
Berarekin hitz egin nahi…!!

Ander beragana doa eta kontu handiz oihurik ez egiteko eusten 
dio.

ANDER
Shhttt!! Ixo, etzazu oihurik egin!!

Carmen harrituta.

CARMEN
Zergatik ez?

ANDER
Garaipen bat delako kabroi 
horrentzat.

CARMEN
Kabroia diozunean...?

ANDER
Bai.

CARMEN
Ez duzu esan laguna dela?

ANDER
Hitz egiteko modua da. Teilatupe 
berean bizi gara.

CARMEN
Non dago? Berarekin hitz egin behar 
dut.

ANDER
Alde egin du buztana hankartean.

CARMEN
Putakumea…

ANDER
Horixe.

CARMEN
Ez naiz hemendik mugituko aurpegira 
begiratu arte.

ANDER
Andrea... Carmen zara,ez?

CARMEN
Bai. Eta zu?
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ANDER
Ander.

CARMEN
Zeu ere?

Anderrek izena pentsatu gabe esan dio eta berandu da atzera 
egiteko.

ANDER
Neu ere. Entzun: aurrera atera zara 
hamar urtez bakar bakarrik. Ez duzu 
kabroi horren beharrik. Berak ere 
ez du zurekin topo egin nahi, 
koldar horrek. Ahaztu, kendu 
burutik.

CARMEN
Baina semea ikusten egon da… Kabroi 
hori semea ikusten egon da eta…

ANDER
Eta?

CARMEN
Mutila zoratzen dagoela berarekin!

Anderrek ezin du disimulatu: gustatu zaio notizia.

ANDER
Benetan?

CARMEN
Hau eman zion. Bere betiko armonika 
da.

Armonika poltsatik ateratzen du.

CARMEN (CONT’D)
Honegatik jakin dut ikusten zirela.

Anderrek dorpezia lamentatzen du.

ANDER
Detaile polita dena den.

CARMEN
Ez!! Ez dauka eskubiderik hau 
egiteko, hamalau urtez desagertuta 
egon ondoren!

ANDER
Hara... Nik esango diot kabroi 
horri semea bakean uzteko.

CARMEN
Nik esan nahi diot!!
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ANDER
Zertarako? Ez zaitez berarekin 
egotera errebajatu. Erakutsi 
gehiago zarela.

Emakumea ahulduz hasten da.

IGELETXEA. BULEGOAK. INT. EGUNA73 73

Jendea lan itxurak egiten ari da, Mertxe, Raul, Ainhara, Sara 
eta besteak... batzu ordenagailuetan, beste batzu pintatzen, 
edo gauzak jasotzen, baina inor ez dago lanean. Denak daude 
sukaldera begira, kristalen atzetik ikusten dena interpretatu 
nahian. 

IGELETXEA. SUKALDEA. INT. EGUNA74 74

CARMEN
Eta... Nola dago? Itxuraz diot, 
osasunez.

ANDER
Txarto. Zirrosia, anemia... Egun 
hauetako batean... nonbait 
aurkituko dute...

Carmen hunkitua.

ANDER (CONT’D)
Sentitzen dut gordinegia banaiz.

CARMEN
Jada hilda zegoela pentsatzen nuen 
nik.

Carmenek hasperen.

CARMEN (CONT’D)
Lana galdu arte gizon ona zen, 
alaia... Armonika goxo goxo jotzen 
zekien. (...) Ez duzu... haren 
argazkirik izango?

ANDER
Ez.

CARMEN
Denak apurtu nituen, eta orain 
damutzen zait.

ANDER
Carmen, entzun… Orain hemendik 
irten, inorekin enrollatu gabe, eta 
etxera lagunduko dizut, ados?
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CARMEN
Zergatik egiten duzu hau nigatik?

ANDER
Identifikatuta sentitzen naiz. Neu 
ere egon naiz urteak bizitzen 
kabroi batekin.

CARMEN
Hainbeste denbora da ez nuela... 
Milesker! Milesker!!

Carmen Ander besarkatu eta negarrez hasten da.

CARMEN (CONT’D)
Barkatu… Barkatu, ez dakit zer...

ANDER
Negar egizu nahi beste, Carmen. 
Nahi beste.

IGELETXEA BULEGOAK INT. EGUNA 75 75

Gero eta jende gehiago begira.

RAUL
(Harrituta) Joder...! 

IGELETXEA. SUKALDEA/HARRERA. INT. EGUNA76 76

Carmen eta Ander, besarkaturik.

MERTXE (OFF)
Dena ondo?

Anderrek ikusten du Mertxe, Raul, Ainhara eta besteak 
sukaldeko atean deudela. Carmen negarrez dago, besarkaturik. 
Sentimentalenak hunkitzen dira. Mertxe lehena.

ANDER
(Maitasunez emakumea besarkatzen) 
Ea... Ea... Pasatu da... Pasatu da…

MERTXE
(Emozionaturik) Mundu hobe bat 
posiblea da!

Ander irribarrez.

ANDER
Kaixo!

DENAK
(Irribarrez) Kaixo!!
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ANDER
Hau Carmen da.

DENAK
(Ad lib) Kaixo, Carmen!

ANDER
Beno, gu joan egingo gara pixkanaka 
pixkanaka.

CARMEN
Bai. Anderrek eramango nau... 
(Ander seinalatuz) Ander honek.

Harrituta begiratzen diote Carmeni.

ANDER
Horixe. Ander honek. Lehengo 
Ander...

CARMEN
Kabroi hutsa.

ANDER
Kabroi hutsa, bai.

MERTXE
Baina izugarri aldatu da, ezta?

CARMEN
Ez dakit.

Sorpresa berria.

ANDER
Hori egunero frogatu behar da.

SARA
Gizon berria da.

ANDER
Beno, ba gu... bagoaz orduan.

MERTXE
Baina geratu afaltzen, Carmen!

ANDER
Ez! (Emakumeari) Ezta? Gainera zure 
semea zai duzu.

AINHARA
(Irribarrez) Berea bakarrik ez!

ANDER
Hala da, berea bakarrik ez. 
Baita... zerarena... (Emakumeari) 
Ez?
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CARMEN
Nahiago dut horretaz ez hitz egin.

ANDER
Neuk ere!! Ze, bagoaz?

CARMEN
Bai, goazen, kabroia berriro agertu 
baino lehen.

Carmen aterantz doa.

MERTXE
(Anderri ahopeka) Ze kabroiaz ari 
da?

ANDER
(Ahopeka) Nitaz. Gaur Ander berria 
ezagutu du, baina oraindik ez da 
fidatzen, ez ote den hemendik 
barrutik lehengoa sortuko.

MERTXE
Konfiantza ez da egun batetik 
bestera berreskuratzen.

ANDER
Furgoneta eramango dut, inporta ez 
bazaizu.

RAUL
Ez.

ANDER
Goazen.

MERTXE
Ta su lasai, kabroia ez da 
itzuliko.

CARMEN
Seguru? Anderrek... Ander honek 
esan dit akaso gaur bertan 
bueltatuko dela. Berandu, baina 
bueltatuko dela.

MERTXE
Zera itzuliko da! Ez gaur ez inoiz!

CARMEN
Hobeto, ez nuke nahi semea...

MERTXE
Semeak Ander berria ezagutzen du. 
Eta primeran konpontzen dira.

CARMEN
Benetan? Ezagutzen du?
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MERTXE
Horixe!

ANDER
Ea, goazen, emakumeak kontu kontari 
hasten zaretenean...

IGELETXEA. HARRERA NAGUSIA. EXT. EGUNA77 77

Ander eta Carmen etxetik irten eta furgonetarantz doaz.

Urrun dagoen kotxe baten ikuspuntutik ikusten ditugu. 

IGELETXEKO ERREPIDEA EXT. EGUNA 78 78

Furgoneta irteten da. Kurbaren ondoan, aparkaturik zegoen 
kotxe batek jarraitu egiten dio.

CARMEN ETA XABIERREN PORTALA. EXT. GAUA79 79

Carmen eta Ander portalera iristen dira.

CARMEN
Ba hemen da.

Carmenek atezain automatikoari sakatzen dio.

CARMEN (CONT’D)
Semeari esango diot.

ANDER
Zer??

CARMEN
Mertxek esan dit oso lagunak 
zaretela. Poza emango dio...

ANDER
Ez! Ez...!!

Eskena portalaren aurretik pasatzen den kotxe batetik 
datorren ikuspuntutik ikusten dugu. 

Bozgorailutik.

XABIER (OFF)
Nor da?

CARMEN
Endika, jeitsi.

Anderrek ez egiteko keinua.

CARMEN (CONT’D)
Sorpresa bat daukat zuretzat.
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XABIER(OFF)
Banoa.

ANDER
Joder! Joder! Ez nau ikusi behar.

CARMEN
Zergatik?

ANDER
Nahaste handia da mutikoarentzat. 
Ni banoa!

Ander irtetera doa.

CARMEN
(Moskeatuta) Itxoin! Aber, aber, 
zer arraio gertatzen da? 

Ander gelditzen da, azalpen bat ematera beharturik.

ANDER
Hobe elkarrekin ikusten ez bagaitu. 
Oraindik goiz da.

CARMEN
Zergatik?

ANDER
Uste dudalako gure artean... 
zerbait sortu dela.

CARMEN
Nola?

ANDER
Badakit oso bapatekoa dela, baina 
nik zerbait sentitu dut. Eta ez 
nuke nahi umea gehiago nahastea.

CARMEN
(Harrituta) Horixe bapatekoa! Gaur 
ezagutu nauzu!

Xabier irtetera doa.

Ander portal ondoko denda bateko erakusleihoan ezkutatzen da.

XABIER
Zer ama?

Carmen deskontzertaturik dago. Ez daki zer esan.

CARMEN
Joan zaitez ogia erostera. Tori.

Dirua ematen dio.

72.



XABIER
Eta sorpresa?

CARMEN
Bestela ez zinen jaitsiko.

XABIER
Joder, ama!!

CARMEN
Segi!!

Xabier Ander dagoen alderantz doa.

CARMEN (CONT’D)
Horra ez, itxita dago. Joan 
Danigana.

Xabier bestaldera doa.

XABIER
Joder... A ze sorpresa!

Gutxira Ander irteten da. Carmen beste begirada batez dago.

ANDER
Beno... Ni banoa, eta barkatu...

CARMEN
Ez... Lasai. Baina ulertuko 
duzunez...

ANDER
Bai, ulertzen dut. Ahaztu esan 
dudana.

CARMEN
Bai.

Ander joatera doa.

CARMEN (CONT’D)
Ander!

Anderrek buelta eman eta Carmenek musu ematen dio.

Ander badoa mutila irten den kontrako bidetik.

EIBARREKO KALEA. EXT. GAUA80 80

Ander furgonetarantz doa, larri.

ANDER
Joder.. Joder!!
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Anderrek begiratzen du. Kotxearen barruan Juan eta Leire 
doazela ikustean (Leire gidatzen eta Juan atzean) korrika 
bizian irteten da. 

Furgonetaraino iristen da arnasestuka. 

Furgonetan sartu, arrankatu, baina ez du metro bakar bat 
egin, Juan eta Leireren kotxea bere aurrean jartzen denean, 
maniobra azkar batez. Furgonetak gogor frenatu behar du 
kolperik ez emateko.  

JUAN
Hobe duzu gurekin igo. 

Ander, aurrerantzean berriro Pello, furgonetatik irteten da 
amore emanez.

Kotxera hurbiltzen da. 

LEIRE 
(Goxo) Kaixo, Pello. 

PELLO
(Minduta) Leire! Aurrekoan kale 
egin eta ea oraingoan errematatzen 
nauzun?  

LEIRE
Pentsa nahi duzuna, baina 
laguntzera etorri naiz. Kalte 
handia egin diozu zeure buruari... 
Eta denoi.

PELLO
Hunkituta nago, Sor Leire, baina 
inporta ez bazaizu, sartu sermoia 
kabitzen zaizun tokitik. 

JUAN
Goazen.

Kotxea habian hasten da. 

KALEA 9. EXT. GAUA81 81

Hirurak kotxean, Juan eta Pello atzean. Leire aurrean.

JUAN
Laburbilduz: Uriberen burua nahi 
dut zilarrezko bandeja batean. 

PELLO
(...)
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JUAN
Zentzuzko epe batean lortzen 
baduzu, pasaportea eta dirua izango 
duzu.

Pellok ezetz buruaz.

PELLO
Ezta burutik jota ere.

LEIRE
Horrek Estokolmo sindromea ematen 
du, Pello. 

Pello Leirengana oldartzen da, gidatzen ari delarik. Kotxea 
zigizagaka hasten da. 

JUAN
Geldi! Geldi! 

Pello lasaitzen da.

LEIRE
Emakumeak jipoitzen ikasi duzu 
orain? 

PELLO
(Ironiaz) Badakizu, basatien artean 
bizi naiz eta dena pegatzen da.  

LEIRE
Onartu, Pello. Irtenbiderik onena 
da. 

JUAN
Onena ez, bakarra. Edozein kasutan 
zure lagun berriek jakingo dute nor 
zaren benetan. Baina zure esku dago 
aukeratzea: kartzela ala erretiro 
lasai bat atzerrian. 

PELLO
Zuek ez nauzue ezagutzen.

JUAN
Horixe baietz. Jendea ez da 
aldatzen.

PELLO
 Gelditu kotxea.

Kotxea ez da geratzen.

PELLO (CONT'D)
Geldi edo martxan irtengo naiz,
ostia!
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Kotxea gelditu eta Pello irteten da. Leire bere atzetik 
irtetera doa, baina Juanek gelditzen du.

JUAN
Lasai, itzuliko da, ez da tontoa.

Leire badoa, dena den.

HERRIKO KALEA. EXT. GAUA82 82

Pello kaletik doa. 

Leire beregana iristen da.

LEIRE
Pello...

Pello hitz egitera doa baina Leire aurreratzen da.

LEIRE (CONT’D)
Ez esan ezer, utzi niri. Azokan 
gertatu zena... ez zen nire kontua 
izan. Telefonoa ziztatua nuen. 
Kolaboratzen ez banuen, neu ere 
prozesatuko ninduten. (...) 
Sinesten didazu?

PELLO
Nekez, orain nire postuan zaudela 
jakinda.

LEIRE
Egia. Aukera aprobetxatu dut. 

Kotxeruntz doa. Gero giratu egiten da.

LEIRE (CONT’D)
Eskerrak ez duzula Juanen 
proposamena onartu. Pozten naiz. 
Zugatik. 

Leire badoa.

Pellok bere bidea jarraitzen du, pentsakor. 

Kaleko musikari batzuk (Oreka TX) “O Pello Pello” jotzen dute 
txalapartan. 

Pello gelditu eta buelta ematen du, kotxerantz. 

Tema musikala. "Oi Pello Pello" Iñaki Salvadorrena.

HERRIKO KALEA. INT. GAUA83 83

Pello kotxera iristen da. 
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Juan eta Leire kotxetik irteten dira.

PELLO
Uribek etsaiak ditu bere etxean.
Horretaz baliatu gintezke.

JUAN
Nola?

Leirek dezepzioz begiratzen dio Pellori.

HERRIKO KALEA. EXT. EGUNA84 84

Eskale batzuk egunkari bat irakurtzen suaren inguruan.

PELLO (OFF)
Izkutuan diru beltza jasotzen ari 
dela aireratuz. 

IGELETXEA. BULEGOA. INT. EGUNA/ KALEA EXT. GAUA85 85

Igeletxeko bulegoan, eztabaida beroa. Batetik Raul eta beste 
batzuk. Bestetik Uribe, Ainhara eta beste batzuk. Mertxe 
tartean. 

JUAN (OFF)
Hori egin izan da lehen. Eta 
alferrik. 

PELLO (OFF)
Berriz ekingo diogu. 

JUAN (OFF)
Zertarako?

PELLO (OFF)
Giroa berotzen hasteko.

JUAN (OFF)
Ez dugu hondoratuko salaketa 
faltsuen bidez. 

PELLO (OFF)
Benetakoak izango dira.

Zuzenera goaz.

JUAN
Nola?

PELLO
Bere kontu korrontean gobernu  
Chavistaren dirua sartuz. 

JUAN
Eta hori nola arraio egin liteke?
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PELLO
Venezuelako gure adiskideen 
laguntzarekin. Merco Caucho. Oker 
ez banago bazuten kontakturen bat 
gobernuan, ez? Goi kargu bat. 

JUAN
Ziria sartu nahi badidazu... 

PELLO
Ez bazara fio...

JUAN
Ez naiz nire itzalaz ere fio... 

PELLO
Ongi da...

Pello badoa. Juanek gelditzen du. 

JUAN
Segi. 

PELLO
Bidali diru kopuru bat Merco Caucho-
ri. Demagun 150.000. Haiek komisio 
batekin geratuko dira, heren bat. 
Beste heren bat gobernuko goi kargu 
horri emango diote.  

Juanek baietz buruaz.

PELLO (CONT’D)
...eta honek azken herena, hau da 
50.000 euro, sartuko ditu 
Venezuelako gobernuaren izenean,  
Uribek Belgikan duen kontu batean. 

IGELETXEA. BULEGOA INT. GAUA86 86

Pello aretoan, ordenagailu baten aurrean.

PELLO (OFF)
Lovainan master bat egin zuenean 
ireki zuen. Orain hutsik dauka, eta 
ahaztuta. Moldatuko naiz zenbakia 
lortzeko. 

HERRIKO KALEA EXT. GAUA 87 87

PELLO 
Transakzioa egindakoan, epaitegian 
txosten bat jasoko dute, Uribe 
iruzurle dela argi frogatzen duena. 
Hor bukatuko da gure lana. 
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Epaileek eta kazetariek hondoratuko 
dute Uriberen karrera, eta 
erakundearen izen ona.  

Juan pentsakor.

JUAN
Ongi da. Hasi gaitezen lanean.  

PELLO
Ongi etorriko zait nire partearen 
aurrerapen bat. Ez dakit, hamar 
mila... Bost mila... 

Juan irriz.

JUAN
Begiratuidazu ondo. Tonto aurpegia 
ikusten didazu? 

PELLO
Ez, zoritxarrez. 

JUAN
Uribe epailearen aurrean jesartzen 
denean emango dizut pasaportea eta 
dirua. 

PELLO
Ongi da, ez nago presionatzeko 
moduan.  

JUAN
(Leireri) Ardia artaldera bueltatu 
da. 

ANDER
Nire izakera da. 

Tema musikalaren amaiera. 

IGELETXEA ANDERREN LOGELA INT. GAUA 88 88

Pellok eskuan ditu bere zapata zaharrak, bankuan lan egiten 
zuen garaietatik gorde dituena. Betun gorria eman berri die 
eta distiratsu daude.

IGELETXE. HALL- BULEGOAK INT. EGUNA 89 89

Pellok eskailerak jaisten ditu.

Bulegoetan Mertxe, Ainhara, Raul, Sara eta Uribe, aurpegi 
serioekin. 

Ander entzuten geratzen da, urrunago.
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MERTXE
Kezkatuta nago egunotan sortu den 
giroarekin. Sinistu nahi dut denok 
dakigula salaketa faltsuak direla. 
Ez dagoela inongo frogarik. Baina 
norbaitek zalantzarik badu orain da 
azaltzeko unea. 

IGELETXEA TERRAZA EXT EGUNA                90 90

Paco terrazako goiko puntara iritsi da. Euritako zartarekin.

Langa batetik zintzilik dagoen sokaz urkatuaren korapiloa 
egiten ari da.

Bukatzen duenean, euritakoak lotzen dituen soka askatu, eta 
bat botatzen du. Gero beste bat.

IGELETXE. BULEGOAK INT. EGUNA 91 91

URIBE
Izorratzen nauena zera da, ematen 
duela baten bat poztuko 
litzatekeela zurrumurruak egia 
balira. 

RAUL
Nitaz ari zarela suposatzen dut. 

Sara Pellori begira. Azken hau beste munduan dirudi.

SARA
Dena ongi?

Pellok baietz buruaz, baina Sara ez da konforme geratzen. 

IGELETXEA TERRAZA EXT EGUNA  92 92

Paco euritakoak botatzen. 

IGELETXE. BULEGOA INT. EGUNA 93 93

RAUL
Ez dut gustoko zure estiloa, eta ez 
nabil disimulotan. Baina ez ditut 
lau kazetari salduren gezurrak 
irentsiko, ez naiz horren babua.  

AINHARA
Ba ez da nabari, Raul. Ez duzu 
aukerarik galtzen giroa zapuzteko. 
Gero eta zailagoa egiten zait 
zurekin...
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RAUL
Ainhara, ez nahastu...

AINHARA
Zu zara nahasten duzuna! Zure edo 
bere alde egotera behartzen nauzu!  
Eta ez dut nahi, joder. 

RAUL
Ba... ez zen nire asmoa... Eta ez 
nintzateke poztuko izururle bazina, 
Uribe. Izorratuko ninduke. Ederki 
izorratu. 

Sara Anderri begira. Ematen du beste tokian dagoela. 

Azkenean Ander kalera irteten da. 

SARA
Ander!

Anderrek ez dio kasurik egiten.  

Sara kalera doa bere atzetik. 

IGELETXEA. TERRAZA INT. EGUNA94 94

Pacok azken euritakoa botatzen du. Geldirik geratzen da 
terrazako puntan. 

IGELETXE. SARRERA EXT. EGUNA  95 95

Pello Igeletxetik irteten da. 

Bere atzetik Sara. 

SARA
Ander! (...) 

Pellok aurrera egiten du atzera begiratu gabe.

SARA (CONT’D)
Ander!! (...) Joder! 

Sara bueltatzen da. Atean txatarrero bat sarrerako burdinazko 
eskailerak eramaten ari da. 

SARA (CONT’D)
Ez, gizona! Hemen ez. Guri ez!

TXATARRERO FILOSOFOA 
Zuei ez? Begira, mundua eskailera 
erraldoi bat da. Zuek zuen mailan 
zaudete, gorago dauden kabroien 
kontrako borrokan. Ez diezue behean 
daudenei erreparatzen. 
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Ni hor behean nago. Eta nire azpian 
maila gehiago daude eskailera puta 
hartan. Baina ez diet behekoei 
jaramonik egiten. Nik ere, zuen 
moduan, gorago daudenei 
erreparatzen diet, zuei, kabroiak, 
markesen moduan bizi zaretenoi, 
zuen maila puta hartan. Beraz, 
baimenaz ala baimenik gabe, maila 
hau eramango dut. 

Txatarreroak maila eramaten du.

Sara erantzutera doa, euritako bat hegan ikusten duenean. 

SARA
Ze arraio...?

Euritako bat goxo goxo jausten da lurrera, irekita, paratxut 
baten moduan. 

Laster beste bat.

SARA (CONT’D)
Euritakoak hegan!!

Barrutik Mertxe eta Ainhara irteten dira. 

Sararen ikuspuntutik, Paco ikusten dugu, terrazaren 
bazterrean, urkatuaren soka irekitzen.

MERTXE
Paco!!! 

Hiru emakumeak barrura doaz korrika. 

IGELETXE. TERRAZA INT. EGUNA96 96

Ainhara, Mertxe eta Sara korrika iristen dira terrazara. 

MERTXE
Ez, Paco, ez!!

Kontraplanoan soka ikusten dugu aidean tenkatzen, eta gero 
balantzaka.

Sartu diren emakumeak begira, harrituta.

MERXE
Zer...? 

Paco ikusten dugu, terrazako muturrean. 

Plano orokorrago batean egurrezko silueta ikusten dugu 
aidean, sokatik zintzilik lepotik.
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PACO
Kitto. Hutsetik hasten naiz. 
Zuekin. Zahar burugogorrak onartzen 
badituzue. (...) 

Besteek erreakzionatu ezinik begiratzen diote.

PACO (CONT’D)
Izutu zarete?

Mertxe beragana doa korrika besarkatzera.

IGELETXEA BIDEA EXT. EGUNA97 97

Pello bidean doa. Telefonoak jotzen du. 

PELLO
Esan.

LEIRE (OFF)
Gaur gauean egin dute diru-sartzea. 
Ordubete barru denuntzia aurkeztuko 
da epaitegian.

PELLO
Ongi.

Pellok eskegi eta bidean jarraitzen du.

Tema musikala: "Quién manda aquí". Esne beltza.

Eskale talde batek kantatzen du. ”Quién manda aquí, quién...”

EPAITEGIKO KANPOALDEA EXT. EGUNA98 98

Abokatua epaitegian sartzen da maletin batekin. 

XABIER ETA CARMENEN PORTALA INT.EXT. EGUNA99 99

Xabier portalean sartzen da. 

Xabierrek buzoia ireki eta kartak hartzen ditu. Bankukoak eta 
Argi Konpainiarenak botatzen ditu. Gutun azal batek atentzioa 
ematen dio.

Azalean, eskuz idatzita, bere izena dago: Xabier Zabala. 
Atzekaldean, igorlea, "Pello Larrea (Ex-Robinsón)" 

Xabier portaletik irteten da.

Ikuspuntu batetik ikusten dugu Xabier. Laster jakingo dugu 
Pello dela, taxi batetik begira dagoena. 
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IGELETXE. BULEGOAK INT. EGUNA 100 100

Raulek, lan mahaian, ordenagailuko pantailan ikusten du 
notizi-web bateko berria: “Uribe. Salaketa konfirmatuta. 
Frogak aurkitu dira.” 

Ainharari erakusten dio. 

EPAITEGIA. EXT. EGUNA101 101

Polizia kotxe batzu epaitegiaren aurrean gelditzen dira. Han 
zibilez jantzitako pertsona batzu eta polizia batzu sartzen 
dira. Kotxeak irteten dira. 

KALEA 10 EXT. EGUNA102 102

Xabierrek gutuna irakurri du. Negarrez dago. Gutunaren 
barruan pen-drive bat dago, eta eskuz idatzitako email 
zerrenda bat. Xabierrek hartu eta serio begiratzen dio. 

IGELETXE. BULEGOAK INT. EGUNA103 103

Bulegoetan diskusio bortitza dago, Uribe eta Raulen aldekoen 
artean. 

Ainhara eta Raul Uriberen kontra daude.

IGELETXEA. BAINUGELA. INT. EGUNA104 104

Pello bainugelan sartzen da toalla, artaziak, eta bizarrerako 
aparra eta makinilla ikusten dugu. Hortaz gain, pertxa 
batetik jantzi bat funda batez estalirik. 

IGELETXEA. KANPOALDEA. INT. EGUNA105 105

Polizi kotxeak etxeko kanpoaldera iristen dira.

IGELETXE. BULEGOAK INT. EGUNA106 106

Jende gehiago batu da liskarrera. Mertxe, eta Paco tartean.

IGELETXEA. BAINUGELA INT. EGUNA107 107

Pello dutxa azpian.

IGELETXE. ESKILARAK. INT. EGUNA108 108

Poliziak etxean sartzen dira. Haietako batek estropezu egiten 
du falta den mailagatik, txatarreroak eraman duena.
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IGELETXE. BULEGOAK INT.EGUNA109 109

Poliziak barruan sartzen dira. 

Poliziak ikustean, Raul, bere onetik aterata, Uriberen kontra 
hasten da, borrokan. Bapatean, denak hasten dira borrokan. 

Poliziek harritura begiratzen dute.

CIBER INT. EGUNA110 110

Xabier ciber batean. Pen drivea sartu du. Paperezko zerrenda, 
email helbideak daude. Xabier lanean hasten da. 

BAINUGELA INT. EGUNA111 111

Pello, dutxa azpian, artaziekin ile-xerlo bat moztuz. 

IGELETXE. BULEGOA INT. EGUNA112 112

Poliziak aretoa erregistratzen. Kajoiak aidera boteaz. Jende 
asko paretaren kontra jarrita. 

Aretoan borrokaren arrastoak: paperak eta ordenagailuak 
lurrean, aulkiak, mahaiak...

IGELETXEA. BAINUGELA INT. EGUNA113 113

Pellok txorrota ixten du. Bere hankak ikusten ditugu soilik, 
komunetik irteten.

IGELETXEA. BULEGOA. EGUNA114 114

Polizia aretoa arakatzen ari da.

Kolektiboko kideak, bazter batean, polizia pare baten 
begiradapean. 

Pello, bizarra eginda, ilea moztuta (hala moduz), eta traje 
batez jantzirik agertzen da. Bere itxura hasierakoaren 
antzekoa da. 

Tema musikalaren amaiera.

PELLO
Onartzen badidazue azken aholku 
bat, ahulegiak zarete banatzen 
hasteko.  

Denak, polizia eta kaletarrak, Pellori begira, harrituta.
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PELLO (CONT’D)
(Poliziei) Oker ez banago, nire 
bila ari zarete. Pello Larrea 
naiz... 

Sarak harrituta begiratzen dio. Pellok begiradari eusten dio, 
kostata.

PELLO (CONT’D)
...aspalditxoan desagertu zen 
bankero hura. Eta zirko hau nik 
antolatu dut, aspaldiko... lagun 
batekin. 

ESC BANK, ZUZENDARIAREN BULEGOA. INT. EGUNA115 115

Juan harrituta, ordenagailuari begira. 

PELLO (OFF)
Kaixo, Juan. Ezagutzen duzu Igela 
eta Eskorpioaren istorioa?

Pello ikusten dugu, ordenagailuko pantailan, irribarrez. 

PELLO (CONT’D)
Hala ere kasu honetan aldrebes 
gertatzen da: igelak, hau da, nik, 
eskorpioiari kosk egin dio eta biak 
hondoratzera goaz.    

Juan harrituta.

Pantailan, Pellok bere mobila erakutsi eta grabazio bat 
entzuten da.

JUAN

Uribe epailearen aurrean jesartzen denean emango 

dizut pasaportea eta dirua. 

PELLO(OFF)
Grabazio osoa erredakzio guztietan 
dago honezkero. Ez da zaila izango 
diruaren arrastoa jarraitzea 
Uriberen kontutik funtzionario 
korruptoarengana; 
funtzionarioagandik, Merco 
Cauchora; eta Merco Cauchotik Don 
Juan Salazar finantziero prestuaren 
B konturaino. 

Juan izerditan.

PELLO (OFF) (CONT’D)
Arrazoi zenuen, jendea ez da 
aldatzen. Kabroia nintzen eta 
kabroia naiz. (Irriz) Nire izakera 
da. 
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SALA. INT. EGUNA 116 116

Pello esposatu dute. 

Eramaten hasten dira. 

Raul, Ainhara eta Uriberen ondotik pasatzen da. 

Pello, Paco eta Mertxeren ondotik pasatzen da.

Ateruntz doa. Han Sara dago. Gelditzen da.

PELLO
Berriro hasi nintekeela pentsatu 
nahi nuen. Hutsetik. Inozoa ni. 

Pello badoa.

SARA
Hutsetik hasi daiteke! 

Sarak irribarrea Pellori. Honek irribarrez erantzuten dio, 
tristura eszeptikoaz. 

IGELETXEKO KANPOALDEA EXT. EGUNA117 117

Tema Musikala: Euritan Dantzan.

Pello polizia kotxe batean sartzen dute esposaturik. 
Kristalean lehenengo euri tantak. 

IGELETXEKO HARRERA KANPOALDEA. INT/EXT. EGUNA118 118

Sara eta Mertxe leihoan.

AINHARA
Lekzioa ikasi badugu sikeran...! Ez 
gara hain listoak. Ez gara hain 
indartsuak.   

SARA
Euria da!

Paco altxatzen da, harrituta.

Igeletxetik talde bat irteten da kalera, korrika, gabardinez 
jantzita. 

Kalean batzu dantzan hasten dira euritakoekin. Jendea 
koloreztatua ikusten da. 

Mertxe eta Paco elkarri begira irribarrez. 
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ESC BANK-EKO ZENTRALKO HARRERA. INT. EGUNA119 119

Euripean, Juan bankutik irtetera doa, baina kazetari multzo 
batek inguratzen du harreran. 

POLIZI KOTXEA EXT. EGUNA120 120

Euripean, Pello kotxe barruan abiatzen da. 

IGELEETXEAREN KANPOALDEA. INT/EXT. EGUNA121 121

Kolektiboko jendea dantzan kanpoan.

Barruan, Ainhararen begiradapean, Raulek Uriberi eskua 
luzatzen dio. Uribek onartzen dio. 

ESC BANK-EKO ZENTRALEKO HARRERA. INT. EGUNA122 122

Juan kazetariengandik ihes egiten saiatzen da, alferrik.

IGELEETXEAREN KANPOALDEA. INT/EXT. EGUNA123 123

Jendea dantzan euritakoekin. 

Barrukoak (Mertxe, Paco, Ainhara, Raul eta Uribe) gabardinak 
jantzi eta irteten dira. 

TELEBISTA DENDAKO ESKAPARATEA EXT. EGUNA124 124

Ateri da. 

Xabier kalean dago, eskaparate bateko telebistetan kazetariek 
Juan nola akosatzen duten ikusten.

IGELETXEKO BIDEA EXT. EGUNA125 125

Igeletxeko jendea bidean doa, manifestazioan, hirirantz. 

ERREPIDEA 4. EXT. EGUNA126 126

Polizia kotxea bustitako errepide batetik doa.

TELEBISTA DENDAKO ESKAPARATEA EXT. EGUNA127 127

Xabierrek irribarre egiten du.

Gero poltsikotik armonika atera eta badoa, jotzen. 
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ESC-BANK. KANPOALDEA. EXT. EGUNA128 128

Igeletxeko manifestariak bankuan sartzen ari dira.

Jende multzo bat ESC-Banken kontrako pankarta baten azpian. 
Alboan GATIBU taldea jotzen. 

ERREPIDEA 4 EXT EGUNA129 129

Polizi Kotxea errepidean. 

Bapatean kotxea frenatzen hasten da. 

Bidegurutze batean, beste ibilgailu bate kontra jotzen du.

ERREPIDEA 4 EXT EGUNA130 130

Polizi kotxea eta bestea zisko eginda bidegurutzean.

Poliziak eta beste gidaria irten eta diskutitzen hasten dira.

Urrundik ikusten dugu eskena, Stop seinalea eraman berri duen 
txatarreroaren ikuspuntutik. Txatarreroa ihesean doa.

EREPIDEA 4. EXT EGUNA131 131

Pelloren ikuspuntutik ikusten dugu nola poliziak eta beste 
gidaria diskutitzen ari diren.

Pello konturatzen da atea zabalik geratu dela kolpeagatik.

ERREPIDEA 4 EXT EGUNA132 132

Pello kotxetik irteten da. Inork ez du berarekin 
erreparatzen.

Bide bazterrean, igel bat agertzen da, berari begira. 

Pellok begikeinua egin, eta basoan desagertzen da, esposak 
eta guzti. 

Tema musikalaren amaiera.

FUNDIDOA 
BELTZERA
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