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prentsaprentsaprentsaprentsa----oharraoharraoharraoharra    

 

Estadio aretoan izango da, datorren astelehenean 

 

Arrakastaren gurtza, 'El mejor/Onena' filmean 
islatuta, Estadio Fundazioaren zineklubaren 

hirugarren saioaren protagonista  

 
• Emanaldiaren ondoren, Ernesto Baez zineman adituak eta Manuel Antonio Martinez 

beisbol jokalari ohia eta entrenatzaileak komentatuko dute filma. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilak 31.- Zinekluba, Estadio Fundazioaren kirol-zinema zikloaren 

hirugarren saioak, beisbolean eta gizarte iparramerikarraren arrakastaren gurtzan 

oinarritutako 'El mejor/Onena' filma emango du astelehenean. Emanaldia 18:00etan hasiko 

da Estadio Aretoan eta sarrera doan izango da lekua bete arte, eta Ernesto Baez zineman 

adituak eta Manuel Antonio Martinez beisbol jokalari ohia eta entrenatzaileak egingo dute 

emanaldi osteko solasaldia. 

 

Urtarrilaren 20an Estadio Fundazioak zinema ziklo interesgarria jarri zuen abian. Ziklo 

horretan, lau astez, beste hainbeste titulu emango dira, ondoren kirol eta zinema alorretatik 

komentatuko direnak. Hirugarren saioa astelehen honetan izango da, otsailaren 3an, eta 'El 

mejor/Onena' izango du protagonista. Barrry Levinson zuzendari duen 1984ko drama da, 

Bernard Malamud-en eleberriaren egokitzapen librea. 

 

Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close eta Kim Basinger ditu protagonista, besteak beste, 

eta 'El mejor' lanaren argumentu-haria joan den mendeko hogeita hamarreko hamarkadan 

kokatzen da, bere onenean ez dagoen beisbol talde batek Roy Hobbs, iragan iluna duen adin 

ertaineko bateatzailea, fitxatu zuenean. Funtsean, Estatu Batuetako gizartean arrakastari 

dioten gurtzari buruzko parabola bat dago azpian. 

 

Emanaldiaren ondoren, Estadio Aretoan solasaldi interesgarria egingo da. Solasaldian, Ernesto 

Báez ikus-entzunezko aditua arlo zinematografikoaz arituko da. Argazkilaritza zuzendaritzaren 

sektorean trebatu ondoren, zazpi urte luzeko esperientzia du Baezek ikus-entzunezko 

irakaskuntzaren munduan, eta hamar urteko ibilbidea argazkilaritzan. Hainbat filmetan hartu 

du parte, teknikari lanetan, kamera-operadore, kamera-laguntzaile/fokulari, kamera-

laguntzailea eta elektrikari karguak hartuz. Argazki zuzendari eginkizunean nazioarteko 

hainbat jaialditan saritutako film labur eta dokumentalak egin ditu, marka handien publizitate 

iragarkiak eta estilo guztietako punta-puntako taldeentzako bideoklipak egin ditu. 

 



          

  
 

Vital Fundazioa | Komunikazioa      945 064 354 / 636 617 821    comunicacion@fundacionvital.eus     www.fundacionvital.eus 

 

 
 

Kirol atalaz Manuel Antonio Martinez arduratuko da. Beisbol jokalaria Dominikar 

Errepublikan, San Luis, Aguilas Cibaeña eta Arroceros taldeetan, besteak beste. Era berean, 

eskarmentua du Karibeko herrialdean entrenatzaile lanetan eta AEBetan buru eta 

antolakuntza lanetan. Vitoria-Gasteizen beisboleko lehenengo taldearen sortzailea izan da, 

eta Espainiako liga nazionaleko iparraldeko erregionaleko burua. 

 

Proiekzioa 18:00etan hasiko da Estadio Aretoan (Cervantes Pasealekua 20, Vitoria-Gasteiz) eta 

sarrera doan izango da edukiera bete arte. Otsailaren 10ean egingo dute azken saioa. 

 

 

 


