
A SPANYOL FILM JELENE ÉS JÖVŐJE 
A '-Films and filming« c ímű angol filmszaklap, amely minden egyes szá-

mában egy-egy ország filmgyártásáról közöl értékelő beszámolót, ez év 
januárjában a mai spanyol filméletet ismerteti. Cikkét rövidített formában 
közöljük. 

Ne láss, Tie beszélj és féle spanyol film leg- tizedben a spanyol film-
ne hallj semmi rosszat fomtosabb követeimé- gyártás néhány sikert is 
— ez a mai Franco- nye. Bár az elmúlt év- elkönyvelhetett, mégis 

nagyon elmaradt a nem-
zetközi fejlődéstől és en-
nek iá Franco-diktatúra 
az oka, amely rendkí-
vül csekély művészi 
szabadságot biztosít a 
filmkészítésnek. Ma 
Spanyolországban van a 
világ legszigorúbb cen- , 
zúrája. Ez annyira fé-
kez minden fejlődést, 
hogy a külföldi és spa-
nyol közvélemény nyo-
mására most valamit 
lazítani kénytelenek. 
Hogy mennyit és lesz-e 
kellő serkentő művészi 
hatása a spanyol fil-
mekre, ezt a jövő mu-
tatja meg. 

A ma bemutatott fil-
mek többsége amerikai, 
általában semmitmon-
dó hollywoodi tömeg-Balcmzar: -A baritok 
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gyártóknak, de ezt nem 
a jobb filmek kapják, 
hanem azok, amelyek a 
problémamentes, rózsa-
szín és boldog Spanyol-
országot mutatják be. 
Ezekben a dolgozók 
élete vidám, nehézsé-

termékek (de még ezek-
nek a cenzúrán való 
keresztül juttatása sem 
mindenkor sima ügy), 
ugyanakkor a világ 
nagy és jó filmjei nem 
kerülhetnek a spanyol 
közönség elé. A szűrön 
keresztül jutó külföldi 
filmeket is vágják vagy 
a szinkronizálásnál ha-
misítják meg a mon-
danivalóját. A forgató-
könyvírók eddigi min-
den ••lázadása-ó hiába-
való volt. Mielőtt egy 
film forgatása megkez-
dődne, számtalan ille-
tékes helytől kell hoz-
zájárulást szerezni. So-
ha' olyan téma, amely 
a spanyol élet bármi-
lyen negatív vonását 
tárja fel. filmre nem 
kerülhet. Minden szo-
ciális tárgykörön kívül 
tilos házasságtörést és 
szerelmet filmezni, ki-
véve, ha a szerelem 
minden drámai konf-
liktus nélküli. Film 
vagy különösen vígjá-
ték bármilyen közhiva-
talról, a hadseregről 
vagy a haditengerészet-
ről, tilos. 

Az állam bizonyos tá-
mogatást ad a film-
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gekkel alig találkoznak, 
de ha mégis, azokat 
könnyedén fogadják és 
győzik le, csinos házak-
ban laknak, ahol min-
den csupa napfény és 
jólét. 

A népművészetet és 
általában a népi eleme-
ket az andalúziai dalok 
és táncok jelentik. 
Ezekből a filmek >1 
soha sem marad kii a 
bika, a torreádor és egy 
bájos leányzó, aki ter-
mészetesen a bikavia-
dor menyasszonya. A 
bikát mindig legyőzik, 
de a torreádor gyakran 
belebonyolódik valami-
lyen ••végzetes« asz-
szonyba, aki azonban 
nem lehet túl végzetes, 
mert azt a cenzúra már 
nem engedné. Az ed-
dig készült spanyol fil-
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mek a derék madridi, 
barcelónai vagy szevll-
lai polgár kedélyét 
semmiféle problémával 
sem kavarták fel. Egyet-
len flilm sem foglalko-
zott például őszintén 
és mélyen vallási kér-
désekkel, kivéve azokat, 
amelyek a szokásos 
szirupos módon tárgyal-
ták a témát a szoká-
sos szirupos megoldás-

sal, holott a mai Spa-
nyolország távolról sem 
mintaképe a vallásos-
ságnak és erkölcsnek. 

A spanyol vígjátékok 
a könny" olasz komé-
diákat követik és a jó 
filmekkel el nem ké-
nyeztetett közönség eze-
ket a gyengécske filme-
ket is szívesen fogadja. 
Az általános recept sze-
rint egy Ilyen filmhez 
három-négy szép lány 
és három-négy jóképű 
fiatalember kell, no 
meg némi szentimenta-
lizmus és egy aprócska 
konfliktus, amit végül 
a párok összeházasítá-
sával lehet feloldani. 

Spanyolországnak ma 
egyetlen producere 
sincs. Legtöbbjük más 
szakmából jön, egy vagy 
két ülmet pénzel és az-
után legtöbbször végleg 
otthagyja a filmszak-
mát. Akik maradnak, 
azoknak gyenge az íz-
lésük, intellektuálisan 
Impotensek és fogalmuk 
sincs a filmről. Ha leg-
alább néhány jó f i lmet 
megnézhetnének, talán 
filmszerűbb filmeket 
csinálnának, de mert 
főleg olyanokat látnak, 
amilyeneket hosszú ide-
je rnaiguk is készítenek, 
fi lmkultúrájuk egyálta-

lán nincs. Ha véletle-
nül valamelyikük film-
je sikert arat, a többi 
rohan és pontosan asze-
rint a recept szerint 
gyártja a saját filmjeit 
is. 

Spanyolországban és 
külföldön is nagyon re-
mélik, hogy a Franco-
féle diktatúra a film 
területén kénytelen lesz 
a közvélemény nyomá-
sának valamelyest en-
gedni és nem ismétlőd-
het meg az, hogy a 
Nobel-dijas Juan Ra-
mon Jimenez költőien 
szép gondolatait elve-
tik, mert egy szeeény 
Andalúziát ábrázoltak. 
A filmvilág a valósá-
gos spanvol életet job-
ban megközelítő filmek 
születését várja. Erre 
bizonyos reményt nyújt 
az, hogy Bunuel visz-
szatért 1936-ban elha-
gyobb hazájába és elké-
szítette az El eterno ma-
ri dort (Az önök fórjet), 
előtte pedig a Viridia-
na-t, amely Spanyolor-
szágnak első ízben 
nyerte meg Cannes-ban 
az Aranypálmát, de 
amely filmet eddig Spa-
nyolországban bemutat-
ni, de még eműiítend is t i-
los volt. 

Egyedül a haladóbb 
gondolkodású spanyol 
filmművészek állandó 
kapcsolata a közönség 
széles rétegeivel (nem-
csak a burzsoáziával, 
amely ugyan a fllmlá-
togatók jelentős része, 
de amely konzerválni 
kívánja a jelent), hoz-
hatja létre azt a köz-
véleményt, amely siker-
rel vívhatja meg a har-
cot a Franco-íéle "mű-
vészetszemlélettel*. 


