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Ander - synopsis 
 
De Vallei van Arratia, augustus 1991. Ander, een boer van middelbare leeftijd, woont met zijn zus 
Arantxa en zijn oude moeder in een afgelegen deel van Baskenland. Hij leidt een monotoom 
leven, dat gevuld is met niets anders dan het werk op de boerderij en zijn baan in de lokale 
fietsenfabriek. Binnenkort gaat Arantxa gaan trouwen en zal de zorg voor hun koppige moeder op 
Ander neerkomen. 
 
Dan krijgt Ander een ongeluk. Hij breekt hij zijn been en moet twee maanden in het gips. Tegen 
de wil van zijn moeder, besluit de familie een hulpkracht in dienst te nemen, de Peruaanse 
immigrant José. 
 
De aankomst van de nieuwe werkkracht op de boerderij heeft invloed op de relationele banden 
tussen de familieleden. De oude vrouw, die amper Spaans spreekt, weigert met José te 
communiceren, maar Arantxa en Ander leren José al snel kennen. Vooral de mannen raken goed 
met elkaar bevriend. Tijdens het vrijgezellenfeest van Arantxa’s verloofde hebben ze beide seks 
met een prostitué, Reme. 
 
Reme komt uit Galicië. Ze is een alleenstaande moeder en een buitenstaander in de 
gemeenschap, waardoor ze al snel een band heeft met José. Ongemerkt zoekt ook Ander steeds 
meer José’s gezelschap op. Wanneer hij José uitnodigdt voor Arantxa’s bruiloft raakt hij in een 
hevig conflict met zijn moeder. En dan, op een totaal onverwacht moment, vindt er een seksuele 
ontmoeting plaats tussen de mannen... 
 
 
Lengte: 128 min. /Taal: Baskisch, Spaans /Land: Spanje 2009 
 
 
 
 

 
 
 



Ander - cast  
 
Ander      Joxean Bengoetxea 

José      Christian Esquivel  

Reme      Mamen Rivera 

Arantxa, de moeder    Pilar Rodríguez 

Arantxa, de dochter    Leire Ucha 

Peio      Pako Revueltas 

Evaristo     Pedro Otaegi  

Inãki      Eriz Alberdi  

Jongen      Unax Martin  

Receptionist     Juancho Kerejeta  

Bakker      Jose Kruz Gurrutxaga  

 

 

 

 
 



Ander - crew  
 
 

Regie en scenario    Roberto Castón 
Productie     José María Gonzalo 

Co-productie     Roberto Castón, Fernado Díez 

Montage     Iván Miñambres 

Geluid      Iosu González, Jon Zubeldia 

Camera     Kike López      

  

 

 



Ander – Robert Castón, regisseur 
 
Roberto Castón (1973, A Coruña, Galicië) studeerde filosofie en Spaans aan de Santiago de 
Compostela Universiteit en vervolgens regie aan het Centre d’Estudis Cinematogràficas in 
Catalonië. Hij doceerde Spaans in Lisabon en publiceerde hiervoor ook studiemateriaal. In 2004 
werd hij de directeur van het Gay & Lesbian filmfestival ‘Zinegaok’ in Bilbao. Castón heeft 
verschillende korte films geregisseerd en met Ander maakt hij zijn feature film-debuut. 
 
Filmografie: 

• 2001 Ilusión Optica (korte film) 
• 2004 La Pasión Según un Ateo (Sitcom) (korte film) 
• 2005 Maricón (korte film) 
• 2007 Los Requisitos de Nati (korte film) 
• 2009 Ander 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


