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SINOPSE
a

Eusebio  Mayalde  é  un  chamán  que
ouvea coma os lobos nas noites  de
lúa chea. E tamén un folclorista que
fai música con culleres, con tixolas e
mesmo coas  súas  mans.  A natureza
decidiu  que  chegou  o  momento  de
transmitir o seu saber a Zaniki, o seu
neto de 8 anos. Nunha viaxe iniciáti-
ca  bótanse  os  dous  ao  monte,  no
confín da meseta castelá, para com-
partir os ritos máis atávicos da súa
terra, ata que Zaniki tome a substi-
tución coma novo trobador da tradi-
ción.

NOTAS DO DIRECTOR

Zaniki fala  dos  valores  musicais  e
culturais máis antigos da nosa terra
e  a  necesidade  de  transmitilos  de
xeración  en xeración.  Esta  película
quería facela desde o día que coñe-
cín a Eusebio Mayalde haberá uns 7
anos.  Desde  o  primeiro  momento
quedei engaiolado da súa imaxe e a
aureola que desprendía. Era inverno.
Chegou nunha moto antiga  de gran
cilindrada. Levaba posto un casco e
unhas lentes coma os aviadores da I
Guerra Mundial, cun pano ao vento
atado ao pescozo. Vestía unha caza-
dora vella de coiro e uns pantalóns
de pana metidos nunhas botas cam-
peiras. Baixou da moto e acendeu un
cigarro sen filtro embutido nunha pi-
pa feita co óso dunha lebre. Parola-
mos  un  intre.  A  súa  voz  profunda
acabou  de  cativarme.  Esa  mesma
tarde quedei co director de fotogra-
fía e fomos á casa de Eusebio na al-
dea de Aldeatejada (Salamanca). Alí,
entre contos e lendas, ensinounos a
música  que facía  coas  mans,  as  ti-
xolas, as culleres... Todo un mundo
que eu daquela descoñecía e que me
deixou marabillado. Esa música era
ancestral e básica; atávica. Eusebio
fora  recuperándoa  dos  nosos  vellos
ao longo de varias décadas, por toda
a provincia de Salamanca e arredo-
res.  Cando saín da súa casa,  xa tiña

en mente rodar unha película sobre
el e a maxia que desprende. Sentía
que  era  esencial  deixar  un  docu-
mento  fílmico  da  existencia  dese
home e a súa familia porque a me-
moria da nosa terra necesítao. 
A película,  baseada absolutamente
na realidade, conta o momento no
que Eusebio, coma os chamáns, de-
cide que chegou o momento de pa-
sar o relevo ao seu neto Beltrán, de
8 anos. Decide levarllo ao monte e
ensinarlle todo o que os seus devan-
ceiros  lle  ensinaron  a  el.  Curiosa-
mente, durante esta viaxe iniciáti-
ca,  Eusebio  comeza  a  chamarlle
“Zaniki”.  Por  intuición,  por  puro
instinto, porque de pequeno o neno
choraba co “i”. Para min é coma o
pequeno halo de lagarta con ás de
anxo que desprende o neno. E así se
ficou o título, coma símbolo de ini-
ciación, de transmisión. É puro folk,
porque esa é a esencia deste filme;
recoller as nosas tradicións musicais
e culturais e contarllas aos demais
para non esquecermos de onde vi-
mos, nin quen somos. “Zaniki” é o
alcume que Eusebio lle deu ao ne-
to. É a alma do propio Eusebio. En
definitiva, é a alegría do nacemen-
to dun novo trobador da nosa histo-
ria. 

As músicas
Golpes de tixola,  pedras,  culleres,
mans, tellas, ditos e tambores toca-
dos por nenos tamborileiros, bone-
cos de madeira que fan música cos
seus  pés,  unha  madeira  ao  vento
atada por un cordel para falar cos
lobos.  Música  ancestral  feita  por
Eusebio, un auténtico personaxe de
auga, terra, aire e lume. 
O  tío  Frejón,  desde  o  ceo,  canta
trobas  sobre  leóns  e  trigais  igual
que cantan os anxos. As señoras de
Peñaparda semellan levitar mentres
bailan e cantan cos seus berros an-
cestrais que lembran o máis profun-
do de África. 
Ambientes musicais  creados por Pa-

blo Crespo desde México DF con ins-
trumentos feitos por un artesán du-
nha aldea de Salamanca. 

A fotografía
Gústame rodar no outono e no inver-
no.  Por  emoción persoal,  polas  co-
res, as paisaxes e sobre todo pola lu-
minosidade. O sol soamente fai unha
pequena  curva e  case  sempre está
no horizonte, evitando a luz cenital.
Desde o punto de vista práctico da
rodaxe, en poucas horas podes rodar
o  amencer  e  tamén  o  atardecer,
ademais de usar  algunhas horas da
noite. E se chove ou está nubrado,
encántame a luz chumbácea que cae
do ceo. 
Zaniki rodámola a finais de novem-
bro  de  2017.  En  principio  criamos
que todo ía estar verde e que sería
unha  película  húmida  de  inverno.
Pero non choveu e o campo estaba
seco. Así  que tivemos que darlle a
volta e aproveitar as cores marróns
das paisaxes e rodar os campos de
labranza  case  avermellados.  Cando
empezamos a  postprodución,  vimos
que con esas cores quedaban precio-
sas. Aproveitamos esa cor de terra e
vermello-veludo, ás veces, coma se
fose un “western”. Ademais, as bré-
temas matinais deixáronnos secuen-
cias  máxicas  que  nos  envolven  co
seu manto esbrancuxado e transmi-
ten o frío que pasamos, rodando a -7
graos, como cando eramos pequenos
en Salamanca e rompiamos os char-
cos de xeo antes de chegar ao cole-
xio.

  BIOFILMOGRAFÍA DO DIRECTOR

Cineasta  salmantino  autodidacta,
coa súa primeira  curta  En Madison
siempre  es  lunes gañou  o  Premio
Luis Buñuel de Cinematografía. Rea-
lizou as  longametraxes  Sud Express
(2005) e  La raya Capítulo Camino a
casa (2012) con Chema de la Peña, e
Amateurs (2008) e Iceberg (2011) en
solitario,  todas  elas  premiadas  en
diversos festivais.
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