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Van-e élet Almodóvar után? /részlet/ 

A kortárs spanyol film vígjátéktól a horrorig, melodrámától a dokumentarizmusig minden 

műfajban otthonos, és robbanásveszélyes témákban sem szűkölködik. „Csak hogy tudjátok: a 

spanyol film haldoklik”. José Luis Cuerda, a még ma is aktív és szép sikereket elérő spanyol 

filmrendező vélekedett így egy nemrégiben adott interjúban a spanyol film jelenéről (és 

persze jövőjéről). Az egyik „nagy öreg”, Carlos Saura éppen ellenkező véleményen van. 

Szerinte a mai spanyol film szenzációs, éppen hogy javuló tendenciát mutat, most jön el az 

igazi feltámadás. Valószínűleg egyik drámai kijelentés sem igaz. A mai spanyol film nagy 

kérdése: van-e élet Almodóvaron kívül. 

 

 

 Alberto Crespo, Pedro Almodovar, Antonio Banderas 

Almodóvar megkerülhetetlen, még kisebb-nagyobb kisiklásai ellenére is. Egy rendező, egy 

műfaj (a megújított, megbolondított, a századvég ízléséhez igazított melodráma) azonban 

kevés lenne az új hullámhoz. Ha csak Almodóvar létezne, s „körötte néma csend”, a spanyol 

film valóban válságban lenne, de szerencsére nem ez a helyzet. Ha csak a nálunk is többé-

kevésbé ismert rendezőkre gondolunk, rájövünk, mennyire sokszínű a mai spanyol film. 

Victor Erice, Alejandro Amenábar, Isabel Coixet, Julio Medem világa mindenben különbözik 



egymástól és Almodóvarétól is. A spanyol film az elmúlt évtizedekben rengeteg tehetséget, és 

maradandó filmet hozott, nyugodtan beszélhetünk spanyol újhullámról. Mikor 1975-ben 

lezárult a Franco-rendszer, majd jött az átmenet időszaka, a spanyol filmesek azonnal 

megpróbáltak kitörni a vasmarok szorításából. A 36 évnyi diktatúra alatt teljes állami kontroll 

és mindent átható cenzúra volt érvényben, és csak a ’60-as években érzékelhettek az alkotók 

némi enyhülést. A rezsim alatt is ténykedő rendezők és az újak (a pályakezdő Bigas Luna és 

Almodóvar) járatlan utakon indultak el. Minden műfajban kitapintható volt, hogy mindenki 

változást akar, de olyan világos tendenciákkal, mint a korábbi évtizedek filmesei (a rezsim 

hivatalos filmjei, Új Spanyol Film, Barcelonai Iskola stb.) a Franco utáni első évtized spanyol 

filmje nem igazán rendelkezett. A spanyol demokrácia, bár annyira már nem fiatal, filmjeiben 

a múlt árnyai ma is rávetülnek a szereplők sorsára. A diktatúra utáni évtizedek fiataljainak 

egzisztenciális lelki és egzisztenciális bizonytalanságában még mindig érződik a korábbi 

évtizedek félelme, gyanakvása és nyugtalansága. Nézzük először a „nagy öregeket”. 

 

 Talán a valaha élt legjobb és legsokoldalúbb spanyol rendező – még a közvélemény-

kutatások szerint is (Buñuelt is beleszámítva) – Luis García Berlanga. Még ma is él, de már 

nem alkot. Legutóbbi munkáin, melyeket a XX. század utolsó éveiben készített, már érezhető 

volt, hogy nem igazán tud mit kezdeni ezzel a nagy szabadsággal. A diktatúra alatt merész 

témákkal és módszerekkel állt elő, témáival gyakran szembement a fennálló renddel, de ma, 



amikor szinte teljesen megszűntek a korlátok, már nem nagyon tud mit mondani. Legfeljebb 

csak a madridi Gran Víán sétálgat és beszélget a járókelőkkel (ahogyan e sorok írójával is 

tette nemrégiben). Hasonló kaliberű rendező már csak egy maradt, Carlos Saura. Ma is alkot, 

ír és rendez, de éppen azok a „saurás” jegyek vesztek el a filmjeiből, amelyek annak idején A 

vadászatot (1965), a Nevelj hollót! -ot (1975) és Saura tangó-filmjeit oly naggyá tették. 

Hitviták és füttykoncertek A „középgenerációs” alkotók közül leginkább José Luis Garci és 

José Luis Cuerda képes arra, hogy a néző pusztán a nevük miatt bemenjen a moziba. Előbbi 

markánsan jobboldali, utóbbi hasonló mértékben baloldali. Mindkettő meg is tudja szólítani a 

spanyol közönséget. Legfőbb érdemük: visszahozták a spanyol filmgyártásba a történelmi 

film műfaját. Annak idején a Franco-rendszerben a legfontosabb kritérium a múlt szigorú 

cenzúrája volt: a filmesek csak olyan múltbeli történésekhez nyúltak, melyek a francóista 

ideológiával összeegyeztethetők voltak, a spanyol nagyság, a hispanidad felmutatása hazafias 

tettnek számított. A Franco-korszak végeztével a közönség nem volt többé kíváncsi az efféle 

dagályos pátoszra, a történelmi filmek közül egyedül a diktatúrára visszatekintő filmek 

keltettek érdeklődést. A történelmi film mára visszatért. 2008-ban a madridi önkormányzat 

kérésére José Luis Garci hatalmas összegű közpénzből készítette el a Május vére című 

munkáját, amely a Napóleon megszálló csapatai ellen folytatott 1808-as spanyol függetlenségi 

háborúnak állított emléket. Hatalmas költségvetés, hatalmas várakozás, mérsékelt siker.  

 

Forrás: www.filmvilag.hu 


