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BIOGRAFIA
Alberto Schommer (Gasteiz, 1928) Espainian eta nazioartean
osperik handiena duten espainiar argazkilarietako bat da.

Schommerren lana, munduko hiri nagusietan erakutsia,
hogeita hamar agerkaritan baino gehiagotan argitaratu da.

1966an Madrilen kokatu eta gero, erretratu psikologikoa
lantzen hasi zen. Bere modeloen nortasuna agertzea lortu
zuen, eszenografia zainduz inguratuta. Estudioko lan
horietan —bereziki, bizitza publikoko pertsona ospetsuen
erretratuetan— iritsitako kalitateari esker, kritikarien
goraipamenak jasotzeaz gainera, jendartean ospe handia lortu
zuen Schommerrek 1970eko hamarkadaz geroztik. Horretan
lagundu dute, orobat, Schommerren hiri paisaien bildumek:
New York, Shangai, Madril, Erroma, Sevilla, eta abar.

1996an, San Fernando Arte Ederren Errege Akademiako
kide izendatu zuten. Eta, 2008an, Arte Ederretako
Merezimenduaren Domina eskuratu zuen.

Erretratugile gisa duen maisutasunak eman dio ospe
gehien bere karrera luzean; baina Schommerrek, orobat,
arte argazkirako adierazpide berriak esperimentatu ditu
laborategian. Adibidez, zuri-beltzaren tonalitateak aldatu ditu
(Paisaia beltzak lanean), eta eskultura eta argazkia nahasten
dituzten berrikuntza teknikoak egin ditu («kaskografia»).
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NIAREN GAKOA
Vicente Verdú
ARGAZKILARI BATEK KOMUNIKATZEKO DUEN
GAITASUNA, objektiboarekin duen maisutasunaren menpe
ez ezik, objektuaren borondatearen menpe ere badago. Duela
mende bat baino gehiago, argazkilaritzaren hastapenetan,
egilea piezen atzetik joaten zen, ehizan, fokatzea doitu eta,
azkenean, pieza hartzeko, piezaren jabe egiteko.
Espainiako politikako Trantsizio garaitik gaur arte igaro
den denbora laburrak, hala ere, ekuazioko terminoak
aldatzeko balio izan du. Artistak objektua jazarri beharrean,
objektuaren edo objektu bihurtutako pertsonen gurariak
artista menderatzen du: ez da argazkilaria argazkia aukeratzen,
laukiratzen, finkatzen, lortzen duena, baizik eta paisaiek,
monumentuek, eszenek oihua, deia egiten dute, eta argazkia
atera diezaieten galdatzen dute. Horregatik, gaur egun ez dago
gertaerarik bideozalerik gabe, ez eta arrastorik ere sendespen
filmaturik gabe.
Ondorioz, produktua erakuskeriazale bihurtzen da; eta
sortzailea, produktuaren zerbitzari. Sortzailea zerbitzari
bihurtuta, maitale aktiboa kanpo desiraren gailu bihurtuta.
Artistek angeluen, konposizioaren, argien eta itzalen bidez
beren obrak goretsi beharrean, obrak agertokiko izar gisa
agertuko dira.

Zertaz ari da, bada, Schommerren lana, eta 1977tik 1988ra
bitarteko estanpa bilduma hau? Batez ere, argazkilaritzaren
azken tratatuaz ari da. Alde batetik, haren lanek garai baten
zuzeneko informazioa dakarte: hor azaltzen da Franco
diktadorearen irudi errea, han ageri da Licinio de la Fuenteren
begi okerra, haraxeago distira egiten du Erregeren aurpegi
beltzaranak, Palmatik iritsi berritan. Argazkiak, argi eta
garbi, ondare historiografikoari eta oroimenaren —bereziki,
oroimen politikoaren— album handiari eginiko dohaintzak
dira, Schommerren obsesio handi bat baita oroimena.
Baina, gainera, denboraren ukituarekin, dokumentuek eurek
zenbait maisu ideia ematen dizkigute. Batzuk, argazkilaritzari
berari buruzkoak; eta, beste batzuk, Schommer gizabanakoari
buruzkoak, argi zorrotz eta altu gisa beti balio izan zion
nartzisismoaren gailur. Zertarako balio du argazkilaritzak?
Artea artearengatik al da jadanik? Solipsismo estetikoa? Bere
burua ikustea gogoko duen bitxiaren intentzioa?
Bere dandysmoak bultzatuta, Schommerrek estetika dotore,
fina eta immanentea aukera zezakeen. Ez zuen tentaziorik
falta izan, falta izan ez zituenez; eta horren trazuak badira
bere bilduma zabalean. Baina, harrigarriro, Schommerrek
trantsizioaren serie honetan eraikuntzako langile batek bezala
lan egin zuen. Eskuak erabili zituen, eszenografia oratu eta
konposatzeko, Rastro aldean arakatzen aritu zen eszenako
tresneriaren bila, artisau diziplina ezarri zion bere buruari, eta
kartzelaren moduko estudioa eraiki zuen, superkamera iluna,
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Zurbano kalean. Haraino eramandako pertsonaiek, lehenik
eta behin, schommertar shock bat izaten zuten; horren
ondorioz, erabateko mendekotasunean azpiratuta geratzen
ziren. Eta, gero, saio basatien ondoren, zurbil irteten ziren
kalera, girgileriaz gabetuta eta oinezko bihurturik. Horri esker
etorri zen Demokrazia.
Argazkilariaren eta argazkiaren bertuteak ondo elkartzen dira
taumaturgiarekin. Batek ez du erabat jakiten nor den, harik
eta bere buruaren argazkia ikusten duen arte; era berean,
oso ondo ez baitakigu zer datorkigun, eskanerra lanean jarri
arte. Prozesu horretan, bizi gehiago edo heriotza gehiago
agertuko zaigu. Eta, orobat, pozik izateko nahi handiagoa
edo txikiagoa.
Obra honetako ia pieza guztiek gainezka duten umore
zoriontsua, bada, politika eta gizarte arloko bizitza hobe
baten iragarpen erabakigarri eta ironikoa izan zen. Duela
hiru hamarkada, argazki hauek argitaratu zirenean, sentipenik
nabarmenena harridura izan zen. Nola ausartu zen Alberto
Schommer hainbesteraino? Nola lortu zuen irrigarri uztea
era guztietako hierarkak (berdin militarrak eta elizgizonak,
epaileak eta politikariak), justiziatua izan gabe? Bere jolasetatik
zetorren tentsioak berehalako errepresaliaren beldurra eragiten
zuen. Baina ez. Kontua da boterean ziren jaun-andreen
jantzien azpian bazela giza haragia, kopulazio lasterraren
gurariz. Schommer, izan ere, haiekin guztiekin oheratu zen,
eta, aldi berean, haren konkistek Espainia haragituaren ilusioa
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esnarazi zuten. Zezenketaria izan behar zen hori lortzeko.
Bipil, norbere buruaz seguru, eta ausart. Halakoa izan zen
Schommer. Lotsagabe izan zen, bitalismo oso baten bidetik.
Ez zuen izutzen arriskuak; izan ere, subjektuengan ez zituen
mehatxuak ikusten, baizik eta argazkirako erakusketa objektu
gailenak. Jende publikoak, beren harrotasunean sekretuki
kamerei gorte egiten zietenak, hartuak izateko. Besteen
errespetua, gurpena eta mendekotasuna jasotzen zutela
sentitzen zuten, egiaz, eta kamerari maitale errendatu bati
bezala dei egiten zioten.
Schommer trikimailua izan zen, hala ere, haiei guztiei
sinestaraztea kamerak burua galdu zuela haiengatik. Eta beren
handiustekeriak erabat tontotzen zituenean, Schommerrek
harrapatu egiten zituen: irudibildu sinesgaitzetan, jarrera
psikologiko barregarrietan, zirkuko jarreretan. Ezerk ez zuen
geldiarazi: ez hainbeste suntsipenek, ez hainbeste dibertsiok.
Haur bihurriarena egin zuen, eszena tolesgabeen narrazioan;
eta moja makurrarena, dohatsutasun antolaketetan. Horrekin
guztiarekin lortu nahi zuen, alde batetik, garai hartako
kazetaritza esklusiba handia; eta, bestetik, uniformez estalitako
edo bankuko billetez jantzitako giza arimaren puskak.
Hala eta guztiz ere, isilgordeko argazkilari, poeta eta bizizale
baten lan eskuzabala da hau. Edo, orobat, Historiaren jarioa
irekitzeko giltzatzat ni propioaren amarrua eta besteen ni lodia
erabili zituen egotista baten ekoizpena. Orduko hartan, beren
garaiko pertsonaiak; orain, hemen, Alberto Schommerren
pertsonaiak.

SCHOMMER, TRANTSIZIOA
OSPETSUEN ERRETRATUA
Manuel Santos

ETA

PERTSONA

KAULAKEZ GEROZTIK, ETA BATEZ ERE
ALFONSO HANDIAZ GEROZTIK, Espainian ez genuen
izan pertsona ospetsuen benetako argazkilaririk. Franco
jeneralaren agintaldiko hamarkadetan, bulegoak militarren
eta erregimeneko boteretsuen erretratuz bete ziren, AmerVentosa edo Juan Gyenes argazkilarien kameren bidez
Madrilen, eta Jalón Angel argazkilariarenaren bidez Zaragozan.
Beharbada, Alberto Schommer izango zen espezialitate horri
lotuta agertzeko erabateko eskubidea zuten gutxietako bat.
Eta beste espezialitate askotan ere erakutsi du bere sormena,
bere karrera luzean.
Pertsona ospetsuen argazkilaria ez da kanpainan ari diren edo
boterea erabiltzen diharduten liderrak airean jasotzen dituen
erreportari grafikoa. Halaber, ez da estudioko erretratugilea,
behin eta berriz argiztatze eskema berbera berregiten duena,
familia oroitzapenak betikotzearren eta bulego nahiz bilera
aretoak hornituko dituzten erretratuak egitearren. Benetan
ere pertsona ospetsuen argazkilari den hura irudien egile da,
10 minutu doi horietan irudi publikoa airean harrapatzeko
—edo, askotan, eraikitzeko— gai dena. Pertsona ospetsu
horiek beren agenda beteetan sartzeko baimena ematen diote
kamerari.

Benetan ere pertsona ospetsuen argazkilari den hari beldur
izaten zaio. VIP direlakoek badakite argazkilari horrek mitoa
eraikitzeko, sendotzeko edo suntsitzeko boterea duela.
Avedonek berak kontatzen zuen nola Henry Kissinger
estatu gizon ahalguztidunak (Ameriketako Estatu Batuetako
hainbat gobernuren aholkulari politikoa eta estatu idazkaria)
eskatu zion adeitsua izan zedila berekin: «Behin, Washingtona
joan ginen, Henry Kissingerrekin “photo-opportunity”
direlako horietako bat egitera. Kamerarantz neramala, jakinmina pizten duen esaldi hau esan zidan hark: “Izan zaitez
adeitsua nirekin”. Nahiago nukeen ea zehazki zer esan
nahi zuen galdetzeko denbora izan banu, baina segur aski
agerikoa da. Hala ere, Kissingerrek asko daki manipulazioaz;
horrenbestez, manipulatua izateaz zuen kezka entzuteak zer
pentsatua eman zidan, benetan. Zer esan nahi izan zuen? Zer
esan nahi du, benetan, argazki batean “adeitsua” izateak?
Kissingerrek itxuraz zena baino jakintsuago, gizatiarrago,
egiatiago iruditu nahi zuen? Argazki erretratuek pinturako
edo prosako erretratuek ez bezalako ardurak al dituzte,
erretratatuarekin?»1
Kissingerrek zuen beldur hori, bere burua ispiluan ez baizik
eta besteren begiaren bitartez ikusteko beldurra: horixe da

1 AVEDON, RICHARD, Henry Kissinger’s portrait, in
www.richardavedon.com/conversation/kissinger.php
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argazkilariaren eta pertsona ospetsuen arteko dueluaren
funtsa. Schommerrek Espainian demokraziarako trantsizioa
irudikatzeko desafioari aurre egin zionean, dagoeneko
zailduta zegoen botereko pertsona ospetsuekiko elkarrizketa
horretan. ABC egunkariarekin izan zuen kolaborazio luzean,
bere Retratos Sicológicos sailean, jadanik agertuak ziren
politikari ugari. Hala ere, badira funtsezko zenbait aldaketa,
trantsizioan argazkia egiteko erabili zuen eran. Lehenik,
kolorea erabiltzea erabaki zuen, zuri-beltzean egin beharrean.
Argazkilari orok dakienez, koloreak konplexutasun handiagoa
demaio eszenari, baina orobat adierazpen aukera berriak
irekitzen ditu. Schommerrek, hor, kolorea darabil pertsona
ospetsu horiek gizatiarrago egiteko, Retratos Sicológicos
saileko zuri-beltzeko argazkietan bezain mitifikatuak eta
urrunak izan ez daitezen.
Segur aski koloreak eszenari gehitzen dion konplexutasuna
berdintzearren, Schommerrek erabaki zuen eszenako tresneria
albait neurri txikienera ekartzea. Estreinako hauteskundeetan,
talde politiko bakoitza ezaugarriztatzen duen elementu bat
berarekin ageri da: Aliantza Popularra, ezpata eta ezkutuekin;
Alderdi Sozialista, zezenketako kapekin; Kristau Demokrazia,
erlojuekin (inposatu zioten ordu berean, Schommerrek
nabarmendu duenez); eta UCD, ogiekin. 1982ko bigarren
hauteskundeetarako, areago sinpletu zuen. Erretratuan liderra
baizik ez zuen agertu, kopetan hauteskundeen emaitzaren
ezezaguna zuela. Sinbologia soilak darabiltza, aldi guztietako
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erlijio margoetan sartutako elementuen antzekoekin:
boterearen adierazle diren besaulkiak, biziraupena eta
ekonomia erakusten duten ogiak, zehaztasun eta justiziaren
ezaugarri diren ordulari eta balantzak, eta abar.
Pixkanaka, eszena sinpletzen jarraitzen du; eta, intelektualei
buruzko serieetako erretratatuen lagungarri darabiltzan
bitartekoak biziro urriak dira: mahai bat, hots, pentsatzeko,
ideiak antolatzeko eta pentsamendua transmititzeko
—idazteko— behar den gutxienekoa, ia-ia. Elizari dagokionez
—gai lurtarretatik baino espiritualetatik hurbilago dabilela
jotzen baita—, Schommerrek irtenbide distiratsua darabil.
Elementu eszenografikoak gehitu beharrean, gutxitu egin
ditu. Kardinalei eskatu zien igo zitezela podium txiki batera,
eta gero podium hori kenduko du aerografoarekin ukitu txiki
bat eginda, monsinoreak lebitatuz uzteko.
Horiek dira irudimenez beteriko zenbait ideia eta irtenbide,
Schommerrek pertsona ospetsuen erretratugintzari ekarri
zizkionak. Haren argazkiak munduko beste erretratugile
handi batzuenekin alderatuz gero, are gehiago balioetsiko
dugu haren ekarpena. Konparazio batera, asko hitz egin
da Annie Leibovitzen argazkiek ekarri zuten berrikuntzaz,
kulturako eta ikuskizuneko pertsona ospetsuei buruz egin
zituen interpretazio bereziez. Haren erretratuen serie luzeluzea sartu da XX. mendearen azken bi hamarkadei buruzko
gure oroitzapen kolektiboan. Adibidez, David Byrneren

erretratua, zuhaitz hostozko jakarekin; edo Yoko Onoren
erretratu ezagun baino ezagunagoa, John Lennon biluzik
Yoko besarkatzen ari dela. Izan ere, duda izpirik ez da
ideia apartak dituela, erretratatuarengan barneratzeko bidea
ematen duen ikusizko geruza bat gehitzeko. Dena dela,
haren obra ugarian politikari eta enpresaburuen erretratuak
bilatzean, askoz ikuskera aspergarriagoa nabari da. Askoz
erretratu konbentzionalagoak dira, hala nola Hillary Rodham
Clintonena —Ameriketako Estatu Batuetako lehen dama
zenean— edo Ivana eta Donald Trump senar-emazteena.
Horietan, Leibovitzek boterearen lekuen bitartez adierazten
ditu erretratatuak (Etxe Zuriko terraza eta Plaza hoteleko
suitea, hurrenez hurren).
Politikari klasearekin haien adierazpidea negoziatzea ez
da erraza, eta gero eta zailagoa da, harreman horretan
bitartekari berriak sartu baitira: aholkulari politikoak,
irudi aholkulariak, hautagaiei laguntzeko hauteskunde
kabineteak, eta beste. Horregatik, areago balioetsi behar da
Schommerren sotiltasuna eta gaitasun diplomatikoa, bere
ikuspegia erretratatuari inposatzea lortzeko, irudian zer
ikuspegi nagusituko den erabakitzearren erretratatuaren eta
argazkilariaren artean izaten den borroka horretan.
Zientifikoki aztertu da hautesleek zer jokabide dituzten
hautagaien erretratuen aurrean. Hainbat azterlan2 bat datoz
bistakoa den alderdi batean: askotan, ez dago botoaren

noranzkoa erabakiko duen iritzi arrazionalik, eta noranzko
hori zehazteko erabakigarria da hautagaiak hauteskunde
propagandan agertu duen aurpegiak eragiten duen enpatia
handiagoa edo txikiagoa; bai eta aktoreen, abeslarien eta
beste izarren irudia politikarien kanpainei lotuta agertzea ere.
Haatik, hain bistakoak ez diren emaitzak dakartzate beste
azterlan batzuek. Esaterako, hautesleei hautagaien zuzeneko
erretratuak erakutsi zitzaizkien, eta hauteslearen beraren
aurpegia morphing programa baten bitartez hautagaiaren
aurpegiarekin konbinatzen zuten erretratuak (erretratuaren
% 60 hautagaiaren aurpegia izanik, eta % 40 hauteslearena).
Frogatu zenez, hautesleek gogokoago zituzten beren antzeko
aurpegiera zuten hautagaiak.3 Zientziaren paradoxak: gure
antzik handiena dutenei ematen diegu botoa, eta antzekotasun
hori izatea garrantzitsua da, ideien arloan ez ezik, fisikoki
ere!
2

SAMPEDRO, VICTOR eta RONCERO, MARIA TERESA, Información
gráfica electoral: infopropaganda y guerra de estrellas,
www.echu.es/zer/zer7/sampedro69.html.
HANDWERK, BRIAN, A. «“Competent” Face Helps Win Elections»,
National, Geographic News, 2005eko ekainaren 9a, www.news.
nationalgeographic.com/news/2005/06/0609_050609_elections.
html.

3

BAILENSON, Jeremy N., GARLAND, Philip, IYENGAR, Shanto, eta
YEE, Nick (Stanford University), In Press, Political Psychology, www.
stanford.edu/ ~bailenson/papers/Political Psycology in press.pdf.
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Ondorio zientifiko horien atzetik, interesgarria da
Nancy Burson artistaren argazkiei erreparatzea; 1980ko
hamarkadaren hasieran, erretratu kolektiboen ideiaren
gainean esperimentatu zuen. Ordenagailu bidezko lehenengo
morphing 4 teknologiak baliatuz, Bursonek hainbat erretratu
bat egiten zituen, konbinatuz.5 Halako lanen artean, oso
adibide ezaguna da Presidente Nuklearraren robot erretratua,
Estatu Batuetako, Frantziako, Erresuma Batuko eta Errusiako
gobernuburuen aurpegiak konbinatzen dituena, herrialde
horietako bakoitzak dituen buru nuklearren kopuruari
loturik.
Bursonen erretratuen antzera, hauteskunde kanpainetan gero
eta gehiago nabari da hautagaien aurkezpeneko uniformetasun
hori. Beharbada, XX. mendeko azken hamarkadetan autoen
diseinuarekin bizi izan zen esperientzia bera bizi izaten ari
gara. Hamarkada haietan, fabrikatzaileek, auto perfektua
lortzeko premisa berberak aplikatuz, diseinu programetan
parametro berberak sartu zituzten (toki erosotasuna,
txokeekiko erresistentzia, erresistentzia aerodinamiko txikia,
eta abar); horrenbestez, auto guztiak antzekoegiak ziren.

4

MORPHING ingelesezko termino horrek bi esanahi hauek ditu:
antzekoak diren bi irudi edo gehiago konbinatzea; eta bi irudiren
arteko ikusizko trantsizioa ahalbidetzen duten prozedurak.
5 BURSON, Nancy, Seeing and Believing: The Art of Nancy Burson,
Twin Palms Publishers, Santa Fé (New Mexico), 2002.
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Apika era berean hainbeste gurari ase nahian, pertsona
ospetsuen erretratuak eta, jakina, hauteskundeetako
hautagaienak dira publizitate agentzia batetik irteten diren
irudien artetik aspergarrienetakoak, David Ogilvyk dioenez.
Gaur den egunean, irudiaren zibilizazio batean, politikariak
oraindik testu formatuan ari dira pentsatzen nola izan
sortzaile. Kanpainaren goiburuan izan nahi dute sortzaile.
Irudiaren botereak hainbesteko beldurra eragiten du, gutxi
dira argazki sortzaile bat egiten saiatzera ausartzen direnak.
Iritsiko al da eguna, alderdi politikoetako hauteskundearduradunek hauteskunde kanpaina batean ikusizko sormena
balioetsiko dutena? Izango al dugu hautagaien argazkiren
batekin harritzeko aukera? Ikusiko al ditugu, egunen batean,
Schommerren erretratu hoberenetako ironia eta umorea
hauteskunde kanpaina bati aplikaturik?

6 OGILVY, DAVID, Ogilvy en la publicidad, Ediciones Folio, Bartzelona,
1987. Ogilvy inoiz ez zen kanpaina politikoen zale sutsua izan. Uste
zuen agentzia on batek kanpaina horiek hobetzeko zer edo zer egin
zezakeela, baldin abiapuntu on bat diseinatzetik hasten bazen. Izan
ere, haren esaldi ezagunenetako bat hauxe zen: «Publizitate politikoa
debekatu egin beharko litzateke. Egiaz, geratzen den iragarki mota
zintzotasungabe bakarra da. Zintzotasunik gabea da erabat».

ARGAZKIAK
Deskonposizioa, Franco, 1978

Desmuntatzea, muntatzea eta sendotzea, 1977

Gogoan dut noiz egin nuen Francoren maska baten erretratua
—inoiz ez nion erretraturik egin, bizirik zela—: Santiago
de Santiagok egin zion maskara, eta harexek zuen maskara.
Oso adeitsu izan zen. Lurra eraman nuen haren estudiora,
eta han egin nuen argazkia. Gero, nire estudioan, suntsipena,
deskonposizioa egin nuen. Santiago de Santiagok ez zidan
ezer galdetu, eta nik material bereko pixka bat eskatu nion,
eta harekin egin nuen hirugarren irudia. Francok —López
Bravok kontatu zidan, Kanpo Arazoetako ministro izan
baitzen 1969-1973 bitartean, eta hari erretratua egin bainion,
erretratu psikologikoa, etorkizuna esan nahi zuen haur biluzia
besoetan zuela—, López Bravoren argazkia agertu ondorengo
asteko Ministro Kontseilua bukatzean, ministroei ohartarazi
zien karguan ziren bitartean ez zitezela argazkitarako paratu
«atzerritar argazkilari horrentzat». Ohorea izan zen haren
debekua!

Jakin-mina nuen, murgilduta geunden aldaketa interpretatzeko,
erregimenaren bulego baten bidez: izan zitekeen sindikatu
baten bulegoa, polizia frankistarena, zentsurarena… berdin
zion. Bulego zorigaiztokoa zen, eta han islatu nuen aldaketa,
Erregeren irudiarekin. Soilik saiatu nintzen Francoren
erretratuak uzten zuen orbana handiagoa izan zedila Erregek
hartzen zuen tokia baino.
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Lehen hauteskundeak, 1977
El País egunkaria sortu zen, eta pentsatu nuen nola has
nezakeen kolaborazioa harekin. Kostatu zitzaidan ideia
aurkitzea: talde politikoak. Zailena bururatu zitzaidan, Fraga,
Aliantza Popularra. Esplikatu nahi izan nion nola pentsatu
nuen argazkia egitea, baina ez zidan utzi: «Schommer, ez
dut astirik, egizu argazkia nahi duzun bezala. Asteazkenean,
hilak..., goizeko bederatzi eta erdietan, alderdiaren egoitzan,
Madrilen». Bere jendearekin heldu zen, Siete Magníficos
(Zazpi Bikainak) zirelakoekin: «Nola izango da argazkia?»,
galdetu zuen. «Ia ez dut denborarik, egizu argazkia bizkor».
Ezkutuak eta ezpatak izango zituela esplikatu nion, «Fraga,
erasotzeko eta zeuen burua babesteko…». «Ezinezkoa! Ez
dut egingo!». Orduan, gure artean izandako elkarrizketa
gogorarazi nion. «Egizu argazkia nahi duzun eran...».
Luzaroago itxaron gabe, taldean paratu nuen, eta ezkutua eta
ezpata jarri nizkion López Rodóri. Azkena Fraga izan zen, eta
ezpata altxatu ere ez zuen egin…
UCD taldea estudiora etorri zen. Nik boxeoko eskularruak
prest nituen guztientzat. Calvo Sotelok, ordea, uko egin zion,
esan zuen berak ez zirela oldarkorrak. Nire bulegoan sartu
nintzen, eta une batez bakarri geratu nintzen, pentsatzen... eta
burutazioa izan nuen: ekonomia, eta, ekonomia irudikatzeko,
ogia... ogi biribilak. Gogoko izan zuten ideia. Baina uko
egin nion boxeoko eskularruak inon ez agertzeari. Orduan,
eserleku batean ipini nituen... presidentearen eserlekuan.
15

16

Frankismoa desmuntatzea, 1977-1978
Aurrera egin zuen aldaketak, eta, jadanik El País egunkariarekin
kolaboratuz, original gehiago egin nituen, frankismoaren
desmuntatzea interpretatzen: esbastika hautsia, gastatua,
zaharra, Gorteetako eskaileraren oinean, kamioiak noiz
eramango duen zain. Adolfo Suárez maiz azaltzen zen
telebistan, eta ni hura zuzenean pantailatik erretratatzen aritu
nintzen.
«Moncloako espiritua» esapidea askotan aipatzen zen urte
haietan. Presidentetzak imajina daitezkeen zailtasun guztiak
zituen, Suárez presidentea bakarrik zen... Barrualdeko
bonbilla bat balitz bezala eta Espiritu Santua jauregi gainean
hegaldatzen zela irudikatu nuen...
Zertarako hitz egin 1978an ekonomiaz. Burtsaren irudia
eguneroko mina zen. José de Benito sindikoak nire ideia
ulertu zuen, parketa paperez bete ahal izan nuen. Hainbesteko
hondamendiak orekatzeko, esperantza irudi bat jarri nuen:
burtsa, beteta.
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Urte hartan bertan Landelino Lavillaren irudi zail bat egin
nuen. Lavilla zalantzati eta mesfidati izan zen. Bere burua
esku gorri bat eta esku urdin bat ukitzeko jarreran ikusita,
ministroa zurbil geratu zen. Ordubete ere pasatu ez zenean,
deitu egin zidan, argazkia argitara ez nezan. Onartu nuen.
Gero, 1996an argitaratu zen lehendabiziko aldiz, El País
egunkariak Trantsizioari buruz argitaratutako liburuan.
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Eliza, 1981
Nola interpretatu Eliza? Eliza eztabaidatua. Gure zutabeetako
bat. Gogoan dut orduko zuzendariak, Juan Luis Cebriánek
—nire lanak beti hari eskura eramaten nizkion—, desafio
egiten zidala, egunen batean Elizako goi karguak edo
militarrak erretrata nitzan: «Alberto», esaten zidan, «hori
egitea ezinezkoa da». Eta, izan ere, ia ezinezkoa zen. Hainbat
aldiz saiatu nintzen; alferrik. Azkenik, egun batean, Cirarda
monsinorearekin hitz egitea lortu nuen, eta erretratua egiteko
aukera antolatu zuen, biltzar garrantzitsu bat baliatuz. Kardinal
guztien argazkia egin ahal izan nuen. Gurutze handi bat lortu
nuen, eta dekoratu arin bat muntatu nuen, altzariren batekin.
Kardinalei ideia esplikatu izan banie, ez zuketen onartuko.
Orduan hermetiko izan behar izan nuen, baita Cirardarekin
ere... Biziro sentitu nuen horrela egin behar izatea. Inork ez
zidan galdetu ea zergatik igotzen ziren oholtza batera; eta
hori ezinbestekoa zen, ideia aurrera eramateko. Gurutzea
erraldoia iruditu zitzaien... Baina nik banuen erantzuna:
«Kristo askoz handiagoa da; Kristo ezin neurtuzkoa da».
Eta egia da. Prentsarako egin dudan lan guztian, lehenengoz,
ez zuten ikusi «zer egiten ari ziren», hau da, ez zuten ikusi
lebitazioa. Ez nien esplikatu. Mea culpa, erabat!
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Bigarren hauteskundeak, 1982

Bigarren hauteskundeak, talde politikoak, 1982

Liderrak

Baina El País egunkarian talde politikoak interpreta nintzan
nahi zuten. Oso zaila zen sinboloak jartzea, eta jarrerak
erabiltzea hautatu nuen: CDS, eskua eskaintzen. UCD,
leialtasuna, ohorea, justizia ziurtatzen. PCE, pentsakor. AP,
solasaldi bizian…
Eta PSOE, garaipena ospatzen.

Gogoan ditut bigarren hauteskundeak, 1982koak. Lan
planteamendu berria, prentsarako. Askoz zailagoa zen ideia
original bat sortzea, neure burua eta besteak harritzeko
modukoa. Taldeengan pentsatu beharrean, liderrengan
pentsatu nuen. Nola interpretatu lider bat, bere garaipenaren
zalantzaren aurrean? Eta ezezaguna da erantzuna. Galdera
marka hori pintatu nuen, tenperarekin, lider bakoitzaren
kopetan. Suárezek aurka egin zidan, baina ez nion aukerarik
eman. Fragak galdetu zidan ea zergatik nerabilen pintura
urdin hori, eta ea Gonzálezek galdera marka izango zuen.
Felipe Gonzálezek esan zidan hainbesteko ziurtasuna zuela
aterako zela, galdera marka eskuan
baizik ezin zuen eraman.
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Espainiako ikerketaren gaua, 1982
Espainiak berreraikitzen jarraitzen du, eta bilakaera hori oso
zaila da ikerketa gabe. Teknologia ezin da beti erosi, sortu egin
behar da, beharrezkoa da trukeak izatea. Ikerketa oso urria da.
Buru argienek Espainiatik alde egin zuten... eta hau basamortua
da. Gau iluna da gure ikerketarako... ideia hori interpretatu,
garatu dut. Ezin dut ukatu zaila izan zela ikertzaile gailenak,
oso ospetsuak —hala nola Juan Oró,
Alberto Galindo, Nicolás Cabrera eta
Manuel Ballester— kutxa batean ixtea,
eta katez zamatzea edo sokez lotzea,
eta hori guztia lugorrietara garraiatu,
lur guztiz txiroetara, antzuetara, gaua
ikertzaileen gainean grabitatzen ari
zela... Ez nintzen ausartu ixtera, ez eta
kateekin lotzera ere, Nobel sariduna
baitzen... Severo Ochoa landara
eraman nuen, eta han Bautista batek
bezala oihu egin zuen... Savonarola
batek bezala, goitik gaua zetorkiola...
Gazteak —hots, etorkizuna— ere
itxita daude, eta gaua sartzen da haiek
nekagaitz oihu egiten duten bitartean,
panorama beltzaren aurrean ezinduta.
Ez naiz batere baikorra.
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Justiziaren gardentasuna, 1983
Justizia da altxatutako gure beste ezpatetako bat. Garai
zuzengabe batean, gizakiek adierazteko eta bidezko eran
entzunak izateko duten eskubidea alboratu egin zen. Orain,
garai berri honetan, abokatuek, fiskalek eta politikako
pertsona ospetsuek, nik argazkia atera diezaiedan kristalez
inguratuta paratzen direnek, kristalari eutsiz, kristalean
zehar begiratuz... irudikatu nahi dute
justiziaren gardentasuna. Eraginkorra,
bizkorra eta, batez ere, bidezkoa!
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Transfusioa, ekonomia, 1984
Gure ekonomia, transfusioak behar dituen gorputza bezalakoa
da. Justizia irudikatzeko urdinak beharrezko dirudien bezala,
gorria da ekonomia imajinatzeko kolore eraginkorrena.
Nazioaren gorputzean dabilen odola gorria da, edo dolarraren
nahiz markoaren moduko billeteen koloreak ditu, faxaren eta
urrutiko telefono deien soinuarekin, eta guztia ordenagailuz
kontrolaturik... baina nire transfusioa
sinpleagoa da, zuzenagoa, bihotza
irekita, arrisku handikoa.
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Gerra, 1987
1987. urtean, estatubatuarrak etorri ziren, Bienvenido
Mister Marshall filmean bezala; beharbada ez hainbesteko
lastertasunarekin, baina beren proiektua ekarri zuten: Egun
bat, Espainiako bizitzan. Eta argazkilari guztiok mobilizatu
gintuzten. Ia ezinezkoa zena antolatzeko mandatua jaso
nuen: gerraren talde bat, eta bakearen talde bat (azken hori,
askoz errazagoa). Gerraren taldeko kide izan behar ziren
1936tik 1939ra bitartean elkarren aurka jarri gintuen espainiar
iraultzan parte hartu zuten aurkariak.
Eserita, ezkerretik eskuinera: Ramón Serrano Suñer (Franco
jeneralaren ezkonanaia eta, 1940ko hamarkadan, Barne
Arazoetako eta Kanpo Arazoetako ministroa), Enrique
Líster (jeneral komunista nabarmenena), Jesus Maria Leizaola
(erbesteko Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, frankismo
garaian) eta Pilar Primo de Rivera (Falangearen fundatzaile
José Antonioren arreba, eta Sección Femenina delakoaren
sortzailea). Zutik, ezkerretik eskuinera: José María Aguirre
Gonzalo (bankaria, Errepublikarekin, Francorekin eta
Monarkiarekin izan zen), Ramón Rubial (gudari sozialista,
Francoren erregimenaren garaian hogei urtez espetxeratua,
PSOEko presidente demokrazia garaian), Raimundo
Fernández Cuesta (Falangeko eta Estatu frankistako gizon
ahaltsua) eta Ignacio Gallego (Alderdi Komunistako
komisario politikoa, gerratean).
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Demokrazia, 1987
Demokraziaren talderako, une hartako pertsona
nabarmenenetako batzuk bildu nituen: ezkerrean eserita,
Ana Tutor, Gobernuaren ordezkaria Madrilgo Erkidegoan;
haren ondoan, Fernando Savater, Filosofiako irakaslea eta
gizarte demokrataren analista. Cristina Alberdi, abokatua eta
Espainiako mugimendu feministako burua (Gizarte Gaietako
ministroa, PSOErekin); haren ondoan, Claudio Aranzadi,
Espainiako Industria Institutuko presidentea. Aurrean
eserita, Joaquín Almunia, Felipe Gonzálezen kabinetekoa.
Atzealdean, ezkerretik, Luis Roldán, militarra izan gabe
Guardia Zibila zuzendu zuen lehena (geroago kartzelatua).
Haren ondoan, Mario Conde, Banestoko presidente izana
(orobat kartzelatua).
Boterea. Bankariak, 1988
Ez nuen zalantzarik egin serie horri heldu behar niola, nahiz
eta ia bideraezina izan. Pentsatu nuen une interesgarria izango
zela, haiek magma publikoarekin nahasteko, jendetzarekin,
kaleko zalapartarekin. Laburbilduz: pentsatu nuen une egokia
zela haiek gizartean aurkezteko... eta halaxe egin nuen. Nik
uste baino errazagoa izan zen. Ia-ia ematen zuen ni artista hila
nintzela, hain interesatuta agertu ziren argazkia atera niezaien
nire zuloan... hobeto esanda, nire haitzuloan... hobeto esanda,
nire estudioan. Eta hantxe etorri zen Escámez, pisu astunetan
astunenetakoa, sakona, urruna eta ahalguztiduna; eta Sánchez
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Asiaín, komunikatzailea, artistagoa, ia akademikoa. Pedro de
Toledo, dotorea, gizartekoia, besterekin pixka bat urruna...
etorkizuna ezagutu gabe. Mario Conde, gaztea, jaikia, hotzean
komunikatzailea; besteratua... etorkizuna ezagutu gabe. Luis
Valls, beti esaten dudanez florentziar bankari bihurtua, fina,
dotorea, eta kanpotik barrura zetorren begiradarekin. Claudio
Boada, paso eginez —baita bere buruari ere—, adimentsua,
mazala. Emilio Botín, hain kontziente, hain babestua,
ustekabeki harresitua, tatuatua. Eta magmaren sarearekin
inguratu nituen, mespretxatu gabe ezezaguna duten edo
ezezagun izan nahiko luketen sarearekin; beren boterea
ematen dien magma sarearekin. Eta zer izen jarri bururatu ez
zitzaidanez, Espainiako Bankuaren gobernadorearen eserleku
hutsean jarri nuen sarea.
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Armada. Jeneralak, 1988
Bestelako mundu bat. Boteretsua, orobat. Militarrak. Ukiezinak.
Gogoan dut, serieak hasi nituenean, El País egunkariko orduko
zuzendari Juan Luis Cebriánek esaten zidala ezen, kardinalen
seriean Eliza erretratatzea lortu banuen, ezinezko izango zela
jeneralei serie bat egitea. Hainbat aldiz saiatu nintzen; baina
porrota onartu behar izan nuen saio guztietan. Hitz onak bai,
baina inoiz ez zen aldi egokia: «une zaila zen», alferrikakoa
zen. Harik eta ostertzean aukera arin bat agertzen hasi zen
arte, esperantza gisa. Esperantza haren izena Luis Reverter
zen. Hasiera batean ez zitzaion zail iruditu. Bereziki, nire
baldintza zelako jeneralek estudiora etorri behar zutela, eta
neronek prestatutako giroan egingo niela argazkia. Hainbat
eta hainbat egun igaro eta gero, azkenean lortu zen Gonzalo
Puigcerver estudiora etor zedin. Ordurako, senak esana zidan
jeneralen seriea osatzera irits nintekeela, eta eskuratua nuen
besaulki gorri handi bat, apaindura urrekarekin eta egunkari
paperaren metro askorekin: jeneralentzako sortutako giroa
zen. Haiek, kronometraturik, egunez egun etorriz joan ziren.
Egunkariko zuzendariari argazkiak eraman nizkionean ezin
zuen sinetsi... jaiki zen, eta kopetan musu emanda zoriondu
ninduen.
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