
SPIRITUL STUPULUI
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA

VÍCTOR ERICE
Un program european de educație 

cinematografică pentru tineri BROȘURĂ PEDAGOGICĂ



2
I 

– 
IN

T
R

O
D

U
C

E
R

E

CinEd își asumă misiunea de-a populariza cea de-a șaptea artă ca obiect cultural și modalitate de cunoaștere a lumii. În 
acest scop, s-a elaborat o metodă comună de lucru, pornind de la o colecție de filme produse în țările europene partenere 
în acest proiect. Abordarea noastră este adaptată epocii din ziua de azi, marcată de schimbări rapide, continue și impor-
tante în privința modului în care se vizionează, se receptează, se difuzează și se produc imaginile. Urmărim imagini pe o 
multitudine de ecrane: de la cel mai mare, din sala de cinema, până la cele mai mici, ale telefoanelor mobile, fără să uităm, 
desigur, de televizoare, calculatoare sau tablete. Cinemaul este o artă încă tânără, căreia i-a fost deja prezisă moartea de 
câteva ori; nu mai este nevoie să spunem că nu s-a întâmplat deloc așa.

Asemenea schimbări au repercusiuni asupra cinemaului, popularizarea sa trebuie să țină cont de maniera din ce în ce mai 
fragmentată în care sunt vizionate filmele, în funcție de diferitele ecrane. Publicațiile CinEd propun și susțin un program de 
educație maleabil și inductiv, interactiv și intuitiv, oferind cunoștințe, instrumente de analiză și posibilități de-a construi un 
dialog între imagini și filme. Operele sunt abordate la niveluri diferite, în ansamblul lor, dar și punând accentul pe anumite 
fragmente sau evidențiind temporalități diferite – cadrul fix, planul, secvența. 

Broșurile pedagogice vă invită să vă apropiați de cinema cu toată libertatea și flexibilitatea, una dintre mizele programului 
fiind aceea de-a oferi posibilitatea ca imaginea cinematografică să fie înțeleasă din mai multe perspective: descrierea, ca 
etapă esențială a oricărui demers analitic, capacitatea de-a selecta imaginile, clasificarea, compararea și confruntarea lor 
atât cu imagini ale celorlalte filme propuse, precum și cu alte arte, literare sau ale reprezentării (fotografie, pictură, teatru, 
benzi desenate etc.). Scopul este ca imaginile să nu fie trecute cu vederea, ci dimpotrivă, să capete un sens – din acest punct 
de vedere, filmul este un material sintetic deosebit de valoros pentru a educa privirea și gustul în artă al generațiilor viitoare.
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El espíritu de la colmena (Spiritul stupului) reprezintă unul dintre filmele de referință ale cinematografiei europene și 
universale; fiind caracterizat printr-un stil unic, se încadrează într-o tradiție deosebit de fertilă: aceea care concepe filmul 
ca pe o modalitate de cunoaștere a lumii. Este vorba despre o tradiție care apare, se concepe și se dezvoltă în Europa și 
în cadrul căreia se evidențiază câțiva dintre marii cineaști prezenți în colecția CinEd: Ermanno Olmi, Jean-Luc Godard, 
José Luis Guerin, Pedro Costa. 

Trăind aproape de granița cu Franța, Erice a avut deseori ocazia, încă din tinerețe, să vizioneze filme în sălile de cine-
matograf franceze, filme care nu ajungeau în Spania, din cauza dictaturii. Acest aspect este hotărâtor, fiind vorba despre 
un cineast care cunoaște tradiția foarte bine și se formează pe baza acesteia. 

Un alt aspect interesant al filmului El espíritu de la colmena este, de asemenea, contextul istoric în cadrul căruia se 
desfășoară acțiunea. Este vorba despre anii ’40: anii imediat următori Războiului Civil Spaniol (1936-1939) și primii ani ai 
dictaturii, o soartă împărtășită, din păcate, de multe alte țări europene, printre care Bulgaria, Italia, Portugalia, România 
(și o temă care se abordează în mod explicit sau ca fundal în cadrul câtorva dintre filmele prezente în colecția de față). 

Dincolo de substratul politic și istoric, El espíritu de la colmena este, înainte de toate, un film universal, un film despre 
copilărie, despre descoperirea lumii (interioare și exterioare), despre primii pași în procesul de maturizare, întrebările și 
îndoielile, teama și capacitatea de uimire și admirație. Este un film ce ne vorbește despre emoțiile intime ale copilăriei 
(care persistă, sub o formă sau alta, în interiorul oricărui tânăr sau adult), exprimate tocmai prin arta cinematografiei, care 
nu are nevoie de cuvinte pentru a dezvălui ceea ce un copil nu știe încă să exteriorizeze, un film în care materialele și 
formele capătă o profunzime aparte: lumina, culoarea, cadrele, spațiile, sunetele, chipurile, durata, timpul. 

Este un imn închinat cinematografiei și puterii acesteia de a naște fascinația, evocarea și emoția.

EDITORIAL FIȘĂ TEHNICĂ

Titlul original: El espíritu de la colmena
Anul apariției: 1973
Durata: 97 minute
Țara: Spania

Regizor: Víctor Erice. Scenariu: Víctor Erice și Ángel 
Fernández-Santos. Imagine: Luis Cuadrado. Producție: 
Elías Querejeta P.C. Director de producție: Primitivo 
Álvaro. Asistent de regie: José Luis Ruiz Marcos. 
Operator secund de cameră: Teo Escamilla. Asistent 
de producție: Pedro Esteban. Muzica: Luis de Pablo. 
Montaj: Pablo G. del Amo. Sunet: Luis Rodríguez, 
Eduardo Fernández, Luis Castro-Syre. Director artistic: 
Jaime Chávarri. Scenariu: Francisco J. Querejeta. 
Costume: Peris Hermanos. Machiaj: Ramón de Diego.

Actori: Ana Torrent, Isabel Tellería, Fernando Fernán-
Gómez, Teresa Gimpera, Laly Soldevila, Miguel Picazo, 
José Villasante, Juan Margallo, Quetide la Cámara
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Acțiunea filmului are loc în anii 1940, după terminarea 
Războiului Civil Spaniol (1936-1939), în timpul dictaturii 
lui Franco. Într-un mic sat din podișul Castiliei, sosește 
camionul care aduce cinematograful, urmând să fie 
proiectat filmul Frankenstein. În rândul publicului, două 
fetițe, Ana și Isabel, rămân fascinate în fața ecranului. 
Pe sora mai mică, Ana, o impresionează povestea, 
Frankestein și moartea fetiței. Sora cea mare îi spune că 
poate să cheme monstrul doar dacă îi este prietenă, cu 
ajutorul unor simple cuvinte: „Sunt eu, Ana, sunt Ana”.

În casa Anei și a lui Isabel, părinții petrec cea mai marte 
parte a timpului singuri, în tăcere, ca și cum ar fi închiși 
sau izolați în propriile gânduri. Fernando își petrece 
zilele ocupându-se de apicultură, iar în timpul nopților, 
de multe ori, rămâne treaz încercând să scrie un tratat 
despre stupi; mama, melancolică, trimite scrisori unui 
destinatar care nu ne va fi dezvăluit.

După ce ies de la școală, Isabel și Ana, încă sub efectul 
impresiilor provocate de  vizionarea lui Frankestein, 
vizitează o clădire părăsită. Apoi, în repetate ocazii, 
Ana se întoarce fără sora sa. O copleșesc întrebările, 
îndoielile, misterele, descoperirile. 

LUMINA. 

Lumina caldă care învăluie spațiile interioare ale filmului 
face trimitere la universul  picturii și al emoțiilor: lumina 
conturează sentimentele și modelează figurile. Prin rime 
și ecouri vizuale ale nuanțelor de ocru și chihlimbar 
(culorea casei și a stupului de albine) sau al albastrului 
nopții, imaginile aproape că devin tangibile, lumina ce 
se răsfrânge asupra chipurilor și a obiectelor le conferă 
concretețe. Personajele adulte se protejează refugiindu-
se în interior, dar lumina antrenează frumusețea lumii ce 
există dincolo de ferestre. Atmosfera, atât de senzitivă și 
plină de subtilitate, intensifică sentimentul că avem de-a 
face cu o lume a amintirii, a evocării unor vremuri din 
trecut. În același timp, lumina (cu nuanțele și umbrele 
sale) redă toată uimirea pe care o conține potențialitatea 
cinematografiei de a capta prezentul și ceea ce este 
efemer: caracterul trecător al luminii și al orelor zilei. 

INTERIOARE. 

Stilizarea picturală a filmului, în felul în care sunt redate 
interioarele casei, ne duce cu gândul la opere de artă 
cum ar fi cele ale pictorilor Vermeer sau Hammershoi [a 
se vedea „Paralelismul dintre imagini”, pag. 27]. Spațiul 
este construit plecând de la tonuri emoționale pentru 
a sugera starea de spirit a personajelor: casa mare 
și goală este o proiectare a senzației de protecție, de 
liniște și introspecție a tatălui și a mamei cu privire la ei 
înșiși și la viața din exterior. Totodată, casa reprezintă 
și decorurile unei scene unde se desfășoară jocurile 
infantile și fantezia (holurile lungi, ușile care se deschid 
către camere întunecate, umbrele de pe pereți). 

FIGURA. 

Casa reprezintă un spațiu enorm pentru Ana; pentru 
ea, include mare parte din lume: locul de joacă, acolo 
unde trăiește împreună cu Isabel și părinții săi, o lume a 
visurilor. Silueta sa firavă traversează acele spații mari 
și aproape goale, cu toate acele uși pe care trebuie să le 
deschidă de-a lungul holului, într-o aventură, explorare 
și descoperire, la fel cum va face în afara casei, în 
spațiul cuprins de peisajele podișului Castiliei. Erice 
sensibilizează spațiul, lumea, redimensionând-o prin 
prisma figurii micuțe a Anei și ochilor săi mari. 

CADRU.

În cadrul compozițiilor vizuale meticuloase ale filmului 
apar cu frecvență ferestre și uși care au rolul de prag, 
de pasaj care face trecerea între spațiile exterioare 
sau între interior și exterior. Erice își compune cadrele 
făcând aluzie la ceea ce se află în afara câmpului 
vizual: în spatele unei uși, în altă încăpere, afară, ceea 
ce nu se vede sau există doar în imaginație. Ușile sau 
pragurile marchează, de asemenea, limitele viziunii sau 
ale cunoașterii, generând o tensiune între ceea ce este 
la vedere și ceea ce rămâne ascuns: în această scenă, 
Ana străbate holul pentru că aude un strigăt care o 
neliniștește... Astfel, spațiul interior intensifică dorința 
Anei de a vedea dincolo de ceea ce poate să vadă. 

TIMP. 

În film, toate elementele compoziției (cadrele, lumina, 
culoarea, figurile, fundalurile, ritmurile, sunetele, 
mișcările) se armonizează pentru a contura emoțiile 
Anei, captând gesturi, priviri, momentele de lumină de 
pe chipuri, spații și peisaje, pe care le percepem ca 
unice și irepetabile. Astfel, se poate percepe senzația 
atât de intensă a trecerii orelor și zilelor, deoarece toate 
elementele filmului ne duc cu gândul la fragilitatea 
și caracterul trecător al copilăriei și, în special, la 
momentul în care se descoperă lumea adultă.

ASPECTE CINEMATOGRAFICE ALE UNEI FOTOGRAME SYNOPSIS
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El espíritu de la colmena (Spiritul stupului) este primul lungmetraj al lui Víctor Erice (năs-
cut în 1940, în Carranza, Vizcaya). Fiind filmat în perioada februarie - martie 1973, în luna 
septembrie a aceluiași an, participă la Festivalul Internațional de Film din San Sebastian, 
în cadrul căruia, câștigă premiul „Scoica de Aur”, devenind, astfel, primul film spaniol care 
primește această distincție. Prestigiul de care se bucură acest premiu și unanimitatea 
atât de rar întâlnită la care s-a ajuns în rândul criticii de specialitate au ca efect premi-
era imediată în sălile de cinematograf, pe data de 8 octombrie, după doar opt luni de la 
începerea filmărilor. 

În acel moment, în Spania, la fel cum se proceda cu realizarea oricărei producții cine-
matografice, filmul a cărei acțiune se petrecea „undeva în podișul Castiliei, în jurul anilor 
1940” trebuia să obțină o autorizație specială de la minister și să treacă printr-un comitet 
de cenzură, pentru ca filmările să poată fi duse la capăt. Faptele narate în film se petrec 
la începutul perioadei dictaturii, la puțin timp după sfârșitul Războiului Civil, care a avut 
loc între anii 1936 și 1939, război în care trupele guvernului republican, ales în mod 
democratic, luptă împotriva trupelor formate din rândurile armatei și conduse de către 
Francisco Franco, contând pe sprijinul Italiei și al Germaniei. El espíritu de la colmena se 
filmează și are premiera în ultima etapă a dictaturii lui Franco deci, cu alte cuvinte, între 
momentul în care se petrec faptele din ficțiune și cel al realizării filmului se formează un 
fel de arc temporal care cuprinde practic toată etapa lui Franco. 

La puțin timp după premieră, pe data de 20 decembrie, șeful guvernului, Luis Carrero 
Blanco, moare ca urmare a unui atentat al grupului terorist ETA. Starea sănătății șefului 
statului, dictatorul Francisco Franco, se înrăutățește și regimul își trăiește ultimele clipe. 
După moartea dictatorului, în noiembrie 1975, căderea regimului se accelerează. Un an 
mai târziu, se votează Legea Reformei Politice sub conducerea lui Juan Carlos I, lege 
care va marca sfârșitul dictaturii, iar în 1977, se vor celebra primele alegeri democratice 
în Spania de după 1936. În ciuda faptului că, din punct de vedere istoric, filmul poate fi 
plasat în contextul dictaturii, țara se află deja în schimbare și același lucru se întâmplă cu 
mișcările politice din cadrul opoziției democratice. Din această cauză, mulți dintre autori 
consideră anul 1973 ca fiind momentul în care se produce tranziția către democrație. 
Acest proces este trăit în mod simultan de către alte țări din sudul Europei, cum ar fi 
Grecia, care pune punct final dictaturii, de scurtă durată, a coloneilor, în anul 1974 și 
Portugalia, unde Revoluția Garoafelor pune capăt, în același an, îndelungatei dictaturi a 
lui Salazar. 

În pofida faptului că acesta este primul său lungmetraj, Erice parcursese deja înaintea 
filmului El espíritu de la colmena o traiectorie bogată ca scenarist, critic de film și reali-
zator de scurtmetraj. Din acest punct de vedere, poate fi considerat un produs al noului 
stil de cinematografie al anilor ’60. Începând cu ultima perioadă a anilor ’50 va apărea, 
în toată Europa, o nouă generație de cineaști. Este vorba de manifestarea, în cadrul 
cinematografiei, a aceleiași culturi tinere, care își face simțită prezența și în alte câmpuri 
ideologice și artistice semnificative. Tinerii cineaști profită de unele inovații tehnologice 
care facilitează filmările și, în același timp, reduc costurile: camerele de filmat sunt mai 

ușoare, există pelicule mai sensibile, care le permit să filmeze în spații exterioare și cu 
lumină naturală etc. Se impune un nou stil nemijlocit și mai apropiat documentarului și 
care, de multe ori, implică actori amatori.  

Multe dintre filmele realizate încep să pună accentul pe problematica generației cineaștilor 
înșiși, a celor tineri, scoțând în evidență apropierea imediată din punct de vedere vital, a 
istoriilor și a naturalismului. Până la urmă, putem vorbi, de asemenea, de prima generație 
de cineaști care au devenit pe deplin conștienți de ceea ce înseamnă istoria cinematogra-
fiei: ei înșiși sunt niște cinefili, care au avut ocazia să urmărească traiectoria regizorilor 
lor favoriți, datorită noilor filmoteci și a festivalurilor de film din ce în ce mai numeroase, 
mulți dintre ei fiind critici de film înainte de a trece la regie, așa cum s-a întâmplat chiar 
în cazul lui Erice. 

Pregătirea profesională a lui Erice a fost influențată, în mod profund, de către descope-
rirea timpurie a așa-numitului Nouvelle Vague francez, în special a filmelor Hiroshima, 
mon amour (Alain Resnais, 1959) și Cele 400 de lovituri (François Truffaut, 1959)1. Ca 
student al școlii oficiale de cinematografie din Madrid (Escuela Oficial de Cine – EOC) și 
critic al revistei Nuestro Cine, de la începutul anilor ’60, manifestându-și preferința îna-
intea lui Resnais, Truffaut sau Jean-Luc Godard, Erice optează cu entuziasm pentru noii 

CONTEXT ȘI CADRU DE CREAȚIE

Hiroshima mon amour,  
Alain Resnais (1959)

 Accattone,  
Pier Paolo Pasolini (1961)

Cele 400 de lovituri,
François Truffaut (1959)

L’Emploi / ll posto,  
Ermanno Olmi (1961)

À bout de souffle,
Jean-Luc Godard (1960)

L’avventura, 
Michelangelo Antonioni (1960)

1 Víctor Erice a trăit în San Sebastián de la o vârstă foarte fragedă. Franța și, în special, cinematografele 
din Biarritz îi erau foarte aproapiate.
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autori italieni, succesori ai neorealismului: Valerio Zurlini, Pier Paolo Pasolini, Francesco 
Rossi, Ermanno Olmi etc., care continuau tradiția celor doi maeștri Luchino Visconti și 
Michelangelo Antonioni, fiind autorii unei revoluții a stilului ce se desfășura în paralel cu 
Nouvelle Vague. Criticii de film ai revistei Nuestro Cine vedeau în realismul critic italian, 
spre deosebire de cel francez, un angajament față de propriul moment istoric și admirau 
capacitatea acestuia de a extrapola circumstanțele individuale, pentru a le include într-o 
viziune integrală a lumii. 

Se naște, astfel, așa numitul Nuevo Cine Español (Noua cinematografie spaniolă) care 
are ca reprezentanți, printre alții, regizori precum Carlos Saura, Basilio Martín Patino 
sau Antón Eceiza și producători cum ar fi Elías Querejeta. Filmele acestora reprezintă 
un anume spirit al acelei modernități tinere care cucerea cinematografia europeană, dar 
cu handicapul de a fi nevoiți să facă față condițiilor dure ale cenzurii din timpul dictaturii 
lui Franco. De fapt, este vorba, mai degrabă, de o negociere decât de o confruntare: 
regimul trebuie să afișeze o imagine de deschidere către restul lumii și își atinge intere-
sele cu ajutorul cinematografiei: filmele abordează teme precum Războiul Civil (La caza/
Vânătoarea, Carlos Saura, 1965) sau exilul (Nuevas cartas a Berta/ Noi scrisori către 
Berta, Basilio Martín Patino, 1965), cu ajutorul unui limbaj care folosește metafora ca 
element discursiv principal și o perspectivă a celor care au pierdut războiul, fapt celebrat 
în exterior, dar aceste abordări sunt greu accesibile marelui public național, ceea ce le 
limitează efectul.

În paralel, în Catalonia, ia naștere la Escuela de Barcelona (Școala de la Barcelona), cu 
cineaști precum Pere Portabella, Jacinto Esteva, Gonzalo Suarez sau Vicente Aranda. În 
opoziție manifestă cu colegii săi de la Madrid și cu o clară vocație de grup sau de școală 
omogenă, interesele lor optează, în mare parte, pentru explorarea expresivă, în dialog 
cu căutările curentului Nouvelle Vague sau cele ale altor curente din Europa Centrală. 
Răspândirea rapidă a grupului îi va determina pe unii (Aranda, Suarez) să abordeze 
propuneri industriale mai convenționale, în timp ce alții (și anume Portabella, cu Vampir/ 
Cuadecuc, 1970, sau Umbracle, 1972) vor filma pe ascuns, în clandestinitate și, prin 
urmare, fără să se supună condiționării regimului și fără a beneficia de ajutorul acestu-
ia. Această tendință va avea ca rezultat un adevărat film independent, care transformă 
experimentarea și narațiunea eliptică (cum ar fi, de exemplu, Contacte de Paulino Viota, 
în 1970) într-o strategie cu ajutorul căreia se eschivează supravegherii regimului. Firul 
narativ din El espíritu de la colmena îi va datora mult acestei tendințe subterane a cine-
matografiei spaniole.

La caza / Vânătoarea, Carlos Saura, 1965 

Nuevas cartas a Berta / Noi scrisori către Berta, Basilio Martín Patino, 1965

Contacte / Contactos, Paulino Viota (1970)

Vampir / Cuadecuc, Pere Portabella (1970)
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Víctor Erice este unul dintre regizorii spanioli cei mai cunoscuți în rândul cinefililor din întreaga 
lume. După Luis Buñuel, este, probabil, și cel mai cunoscut, cu omagieri și expoziții retros-
pective în întreaga lume, din Japonia până în Statele Unite ale Americii, trecând, desigur, prin 
marea majoritate a țărilor europene. Toate acestea, în ciuda faptului că a realizat doar trei filme 
de lung metraj, distribuite de-a lungul a trei decenii. Sau poate că tocmai acest fapt, împreună 
cu reputația de a fi un regizor exigent și oarecum rezervat, a constituit motivul pentru care este 
considerat un regizor legendar și un idol. Ca dovadă, în sondajul realizat în 2012, de către re-
vista britanică Sight & Sound, în rândul criticilor și cineaștilor din întreaga lume, pentru a alege 
cele mai bune filme din istoria cinematografiei, Erice a fost, după Buñuel, regizorul spaniol cel 
mai des menționat, iar El espíritu de la colmena s-a clasat pe locul 81 printre cele mai bune 
filme, singura producție spaniolă între primele o sută. De fapt, în ciuda faptului că a realizat 
doar trei filme, opera cinematografică a lui Erice este mult mai complexă, deoarece, în cadrul 
filmografiei sale, trebuie să includem, de asemenea, scurtmetraje și mediumetraje, precum și 
activitatea sa de critic de film, conferențiar sau profesor.

În vreme ce, pentru majoritatea cineaștilor, primele scurtmetraje reprezintă un mod de a se 
iniția, fiind, în același timp, schițe ale proiectelor viitoare, cazul lui Víctor Erice este diferit. Pro-
iectele sale din anii ’60 nu îl anticipează aproape deloc pe cineastul care va străluci în 1973, cu 
El espíritu de la colmena. Cu toate acestea, se află în deplină concordanță cu traiectoria sa din 
acei ani, în special cu rezultatele colaborărilor sale în calitate de critic de film, realizate pentru 
revista Nuestro Cine, pentru care a scris în perioada cuprinsă între 1961 și 1965. 

Exercitarea profesiei de critic, în prealabil aceleia de regizor, este ceva destul de frecvent în rân-
dul cineaștilor europeni din acea vreme. Astfel, cei mai mulți dintre membrii curentului Nouvelle 
Vague (François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer și Jacques Rivette) 
au colaborat cu revista Cahiers du Cinéma, înainte de a aborda regia. Erice combină critica cu 
urmarea studiilor în cadrul Școlii Oficiale de Cinematografie, instituție academică de stat, unde 
a făcut primele sale scurtmetraje, printre care Los días perdidos (Zile pierdute, 1963), cu care 
își finalizează licența și care pune în lumină impactul profund al cinematografiei lui Michelangelo 
Antonioni. EOC, fostul Institut de Experiențe și Investigații Cinematografice, și-a desfășurat acti-
vitatea în perioada 1947-1976, formând, în cadrul diferitelor discipline (management, producție, 
fotografie, interpretare etc.), mai multe generații de cineaști spanioli, în mod foarte special, pe cei 
care au aderat la așa-numitul Nuevo Cine Español (Noua cinematografie spaniolă).

În același an, în 1963, va participa, în calitate de coscenarist și asistent de regie la El próximo 
otoño (Următoarea toamnă, 1963), de Antonio Eceiza, un fel de manifest al acelei generații ce 
constituia curentul Nuevo Cine Español, la care participă, de asemenea, ca productor, și Elías 
Querejeta. O mare parte dintre creatorii acestui film, producătorul, regizorul și coscenariștii 
(Santiago San Miguel, José Luis Egea și Erice) formează așa-numitul „grup de la San Se-
bastián”. Acesta va fi și prima colaborare dintre Erice și Querejeta, o relație care va dura timp 
de douăzeci de ani, până în 1983. Următorul rezultat al acestei colaborări va fi Los desafíos 
(Provocările, 1969), cea de-a opta producție a lui Querejeta și un film serial sub semnătura 

lui Claudio Guerín Hill, José Luis Egea și Víctor Erice, pe baza unui scenariu scris de Rafael 
Azcona. În ceea ce privește episodul lui Erice, episod în care avem de-a face cu o estetică 
foarte diferită de cea preconizată de către activitățile sale în cadrul EOC sau prin scrierile sale, 
este suficient să facem referire la comentariul lui Ángel Fernández-Santos, critic și viitorul 
coscenarist al filmului El espíritu de la colmena, care consideră că acestă experiență l-a ajutat 
pe Erice să descopere „ceea ce nu trebuia făcut”.

Provocările, Claudio Guerín Hill, José Luis Egea, Víctor Erice (Los desafíos, 1969)

AUTORUL: VÍCTOR ERICE, 
FORMAREA ȘI TRAIECTORIA UNUI CINEAST DE REFERINȚĂ

Patru ani mai târziu, moment în care regizorul începe filmarea primului său lungmetraj, acel 
Erice pe care îl cunoșteam, cel care realizase episodul din Los desafíos, dar și criticul de film 
care participase la Nuestro Cine, nu mai este același. Atât de amplă este schimbarea încât, 
imediat după ce participă la o retrospectivă completă a operei lui Jean-Luc Godard, la Paris, 
desfășurată cu puțin timp înainte de debutul său, viziunea pe care o avusese asupra operei 
cineastului franco-elvețian, considerându-l un adept al formalismului, se schimbă în mod radi-
cal și admite că: „În opera sa, întâlnim, în mod subiacent, o interogație retorică totală, plină de 
profunde frământări legate de sensul limbajului cinematografic”. 

Acesta este tonul cu care abordează El espíritu de la colmena, un film care pune sub semnul 
întrebării multe dintre fomulele de reprezentare pe care cinematografia spaniolă le încercase 
pentru a transpune etapa dictaturii lui Franco pe marele ecran și care au fost nevoite a se 
limita întotdeauna la o reprezentare tangențială, din cauza cenzurii. Nu a fost o filmare ușoară, 
iar Erice a trebuit să facă față dificultăților, precum reducerea numărului de zile de filmare sau 
limitarea participării actorilor adulți, Fernando Fernán-Gómez și Teresa Gimpera, care nu s-au 
întâlnit aproape deloc, în timpul filmărilor. Filmul a avut un mare succes, a câștigat premiul 
Concha de Oro („Scoica de Aur”), la San Sebastián, a fost ovaționat de către critica națională 
și internațională, a avut o primire surprinzătoare din partea publicului în sălile de cinematograf 
(bucurându-se de peste cinci sute de mii de spectatori). Cu toate acestea, Erice a așteptat 
zece ani până a realizat cel de-al doilea lungmetraj al său.  

El sur (Sudul, 1983), cel de-al doilea lungmetraj al său, constituie o adaptare a unei povestiri 
de Adelaida García Morales (publicată după lansarea filmului, în 1985), care ar putea să fie 
considerată ca o continuare a întâmplărilor din El espíritu de la colmena. În timp ce primul 
său lungmetraj era situat în contextul anilor ′40 și avea drept protagonistă o fetiță de șase 
sau șapte ani, El sur se va desfășura în anii ′50 și protagonista va fi, de data aceasta, o ado-
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lescentă. Mesajul legat de Războiul Civil va continua să fie prezent, precum și rolul atribuit 
cinematografiei, de catalizator al acțiunii. Erice dezvoltă povestirea lui García Morales, care 
avea mai puțin de cincizeci de pagini și o transformă într-un scenariu de aproape patru sute 
de pagini. Structura rămâne aceeași: o primă parte se petrece în nordul Spaniei, iar, în partea 
a doua, acțiunea se deplasează până în Andaluzia, unde converg toate misterele trecutului fa-
milial al protagonistei. Producția se întrerupe după filmarea primei părți, din motive care până 
la urmă nu se vor explica în întregime. Cu acest material, se montează filmul, ce urmează să 
fie cunoscut ca El sur și care va participa la Festivalul de la Cannes, în 1983. Succesul obținut 

Soarele gutuilor, Víctor Erice (El sol del membrillo, 1992) 

Sudul, Víctor Erice (El sur, 1983)

în rândul criticilor de film și al publicului nu va putea niciodată să ascundă faptul că este vorba 
despre un proiect trunchiat, în urma căruia Erice va avea nevoie de mult timp pentru a se 
regăsi. Încetează, de asemenea, relația sa profesională cu Querejeta.

A trebuit să treacă nouă ani pentru ca Víctor Erice să reapară cu o nouă propunere foarte diferită 
și anume documentarul El sol del membrillo (Soarele gutuilor, 1992), axat pe opera pictorului 
Antonio López. Participă, din nou, în cadrul Festivalului de la Cannes, dar, în ciuda prestigiului 
câștigat printre criticii de film și anturajul artei contemporane, ecoul produs este destul de limitat, 
dat fiind caracterul singular al filmului. Erice îl însoțește pe pictor într-un ritual care se repetă în 
fiecare toamnă și, în cadrul căruia, acesta din urmă încearcă să transpună pe pânză un gutui pe 
care îl avea plantat în grădină. Lumina toamnei, evazivă și schimbătoare, îi îngreunează misiunea 
pictorului învins de către sosirea iernii; în schimb, Erice se concentrează pe a sublinia capacitatea 
cinematografiei de a oglindi trecerea timpului. El sol del membrillo reprezintă, în esență, dialogul 
dintre cele două modalități artistice, cea a luminii (pictura) și cea a timpului (cinematografia).

El sol del membrillo constituie, pe moment, ultimul lungmetraj al lui Erice. Din anul 1992, s-a 
angajat în numeroase proiecte, care nu vor fi duse până la capăt, în mod special, o adaptare a 
lui El embrujo de Shanghai (Vraja din Shangai), de Juan Marsé, care, după o lungă pregătire, 
va fi filmată, până la urmă, de către Fernando Trueba (2002). A continuat să colaboreze, în 
calitate de producător, în cadrul câtorva proiecte colective: Alumbramiento (Naștere), un epi-
sod din Ten Minutes Older: TheTrumpet (2002); Vidrios partidos (Geamuri sparte), episod din 
Centro histórico (Centrul istoric, 2012) și în cadrul filmelor realizate pentru fi destinate atât de 
singularei expoziții Erice/Kiarostami: Correspondencias (Corespondențe), organizată la Cen-
tro de Cultura Contemporánea (Centrul de Cultură Contemporană), din Barcelona. În cadrul 
expoziției, Erice realizează șase scrisori cinematografice, în dialogul său video-epistolar cu 
cineastul iranian și conturează, astfel, un mediumetraj autobiografic, La Morte rouge (2006).

Corespondențe: Víctor Erice și Abbas Kiarostami (2005-2007)

Geamuri sparte (2012)
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După cum am menționat, faptele relatate în El espíritu de la colmena sunt situate la începu-
tul anilor 1940. Aceștia sunt anii copilăriei lui Víctor Erice, născut la data de 30 iunie 1940. 
Deși povestirea este pură ficțiune, se bazează pe amintirile celor doi autori ai scenariului, 
Erice și Fernández-Santos (născut în 1934). Erice a vrut să se întoarcă din nou la acei ani, 
în cel puțin două dintre filmele sale ulterioare. Alumbramiento plasează acțiunea într-un sat 
asturian. Pe prima pagină a unui ziar, care apare în una dintre scenele filmului, se anunță 
că naziștii ajunseseră până la Hendaye, chiar la graniță. Ziarul este din data de 28 iunie 
1940, cu două zile înainte de nașterea lui Erice. În schimb, La Morte rouge este o povestire 
relatată la persoana întâi, în care Erice își deapănă amintirile legate de cinematografele pe 
care le frecventa pe când era copil în San Sebastian. Își amintește, printre altele, efectul 
intens pe care i l-a produs unul dintre filmele vizionate, Sherlock Holmes și Gheara stacojie 

(Roy William Neill, 1944), un film artistic a cărui acțiune este plasată într-un oraș imaginar 
din Quebecul canadian, La Morte rouge.

În El espíritu de la colmena, fetița care joacă rolul principal, Ana (Ana Torrent), descoperă 
cinematografia în timpul unei proiecții duminicale a filmului Frankestein (James Whale, 1931). 
Ana rămâne puternic impresionată de o imagine anume, cea a fetiței ucise de monstru,  și se 
avântă într-o călătorie care o va duce la descoperirea progresivă a adevăratei semnificații a 
cuvântului „moarte”. Acest drum o va conduce de la sala de cinematograf până la clădirea 
părăsită, unde pipăie cu degetele firicelul de sânge prelingându-se pe pietre. Senzația pe care 
o are la atingerea sângelui reprezintă ultima etapă înainte de a se scufunda în propria sa stare 
de visare. Ana se abandonează în mâinile asasine ale monstrului care, de data aceasta, nu 

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA (SPIRITUL STUPULUI)  
ÎN FILMOGRAFIA LUI VÍCTOR ERICE:  
EXPLORAREA LIRICĂ A CINEMATOGRAFIEI

Naștere, Víctor Erice (Alumbramiento, 2002)

La Morte rouge, Víctor Erice (2006)

este altceva decât un produs al imaginației sale. Narațiunea nu mai face diferența între ficțiune 
și realitate, iar ambele lumi conviețuiesc: prima, ca o formă de evadare, fiind până la urmă o 
consecință a puterii de sugestie a cinematografului însuși.  

El espíritu de la colmena (Spiritul stupului,1973)

Cinematografia proiectează lumi deosebite, câteodată pline de fericire; în afara sălii de cinema 
se afla realitatea tristă și grea a perioadei postbelice. Acest contrast va influența multe dintre 
amintirile din tinerețe ale lui Erice, fapt căruia i se datorează rolul preponderent pe care îl 
joacă sala de cinematograf în filmele sale și modul în care conturează figurile personajelor 
adulte, printre care părinții Anei în interpretarea lui Fernán-Gómez și Gimpera. Abordarea 
sa este condiționată în aceeași măsură de o viziune infantilă, aceea a lui Erice însuși care 
își amintește de părinți aproape ca de niște umbre: „Câteodată cred că cei care în copilărie 
au trăit intens această senzație de gol, o senzație pe care noi, cei născuți imediat după un 
asemenea război civil am moștenit-o sub atâtea aspecte elementare, îi vedeau pe cei mari 
așa: un vid, o absență”.

Ca și cum ar fi niște simple umbre sau amintiri dezordonate, personajele părinților sunt definite 
prin intermediul imaginilor unice sau primordiale. În cazul tatălui este voba de un bărbat pe 
care îl vedem deseori fumând pe balcon, întors cu spatele și contemplând apusul soarelui. 
Mamei îi corespunde imaginea unei femei scriind o scrisoare. Este o structură pe care însuși 
Erice a definit-o ca fiind una „lirică” și care ar putea să fie corespunzătoare, în aceeași măsu-
ră, unei viziuni pur și simplu infantile, în așa fel încât să fie relatată din punctul de vedere al 
Anei chiar de la genericul filmului, compus din desene făcute de cele două fetițe protagoniste, 
Ana Torrent și Isabel Telleria. Ca rezultat, știm foarte puține despre părinți ‒cine sunt, cu ce se 
ocupă, care este ideologia lor politică. Îndoielile pe care trebuie că le are fetița ne sunt astfel 
transmise și nouă.

Strategia cu care sunt abordate personajele adulte este similară cu cea utilizată și în cazul 
micilor protagoniste, de data aceasta ancorându-se în experiențele din copilărie ale celor doi 
coscenariști, după cum relata, câțiva ani mai târziu, Fernández-Santos:

„Scenariul s-a umplut cu repeziciune de fantome și ecouri ale copilăriei noastre: scenele 
puțului au luat contur în urma unei amintiri a sinuciderii tatălui unui copil de la mine din sat 
din Toledo; Erice a evocat plimbările făcute împreună cu bunicul său la cules de ciuperci prin 
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memorie  care-mi reaminteau de trecerea misterioasă prin fânarul părinților mei a unui mili-
tant din rândul trupelor de rezistență; Erice a extras din copilăria sa jocul de-a Frankestein al 
fetelor; eu am refăcut acea metodă rustică de predare a anatomiei ce aparținea unui profesor 
de la mine din sat și astfel am ajuns la scena cu Don José.” 2

Probabil, toate aceste aspecte au determinat stilul narațiunii din  El espíritu de la colmena pe 
care Erice o definește ca fiind „liric”, un stil care condiționează narațiunea în așa fel încât este 
greu să stabilim care este durata măsurată în zile a desfășurării acțiunii sau chiar și intervalul 
de timp scurs între o scenă și următoarea. Abundența cadrelor în care trecerea de la un plan la 
altul se realizează prin contopirea ultimelor momente ale unei secvenței cu imaginile secvenței 
următoare pare că ne conduce de la o zi la alta în mod constant, dar în majoritatea cazurilor 
este greu să știm dacă între un plan și cel care îl urmează au trecut ore, zile sau săptămâni. 
Acest tip de inexactități se aplică și în cazul expresiei ambigue cu care începe filmul: „prin 
1940” și care a făcut ca mulți dintre spectatori să creadă că acțiunea se petrece chiar în acel 
an. De fapt, câteva detalii ulterioare (de exemplu, coperta unei reviste cu bătălia de la Stalin-
grad) ne îndrumă spre a nu fi atât de stricți cu o astfel de interpretare. În orice caz, acțiunea 
filmului poate fi plasată în prima perioadă a anilor ‹40. 

Această ambiguitate temporală se aplică și la dimensiunea spațială și, în special, la tot ceea 
ce ține de coordonatele geografice ale satului sau la împărțirea interioară și mărimea  casei 
familiei protagoniste. Satul pare să aibă doar trei clădiri: cinematograful, școala și casa, dar 
nimic nu relaționează aceste trei spații între ele, nici un cadru larg sau vreo secvență a cărei 
mișcare să ne permită stabilirea unor legături în spațiu, situarea fiecăreia sau distanța care 
le separă etc. Tot astfel, casa familiei este afectată de aceeași ambiguitate, lucru care se 
percepe în multe momente și, în mod special, în cadrul secvenței micului dejun după ce tatăl 
se prezentase pentru recunoașterea trupului neînsuflețit al fugarului. Secvența este compusă 
din 21 de planuri care reprezintă tot atâtea cadre individuale ale lui Fernando, Teresa, Ana 
și Isabel, adică părinții și fetele lor. Dat fiind faptul că ne lipsește un plan al situației, un plan 
de ansamblu care să facă trecerea de la general la concret, privirile sunt singurele legături 
dintre cele patru personaje: astfel, putem să constatăm că Ana o are în dreapta pe sora sa 
și pe tatăl său, în partea stângă, mama fiind așezată în fața ei. Momentele de tăcere domină 
toată scena până la apariția finală a ceasului fugarului. De fapt, El espíritu de la colmena 
este un film despre tăcerea ce devenise atotstăpânitoare imediat după terminarea războiului, 
despre un anumit climat existent în mediul rural spaniol care ar putea cuprinde toată perioada 
dictaturii lui Franco.  

FILMOGRAFIA
En la terraza (scurtmetraj, 1961)

Entre vías (scurtmetraj, 1962)

Páginas de un diario perdido (scurtmetraj, 1962) 

Los días perdidos (scurtmetraj, 1963)

Los desafíos (Provocările ‒ mediumetraj, 1969).  
Film structurat în episoade realizate de către Víctor Erice, Claudio Guerín 
Hill și José Luis Egea.

El espíritu de la colmena (Spiritul stupului,1973)

El sur (Sudul, 1983)

El sol del membrillo (Soarele gutuilor, 1992)

Preguntas al atardecer (scurtmetraj, 1996).  
Un episod al filmului colectiv Celebrate Cinema 101.

Alumbramiento (Naștere ‒ scurtmetraj, 2002).  
Un episod al filmului colectiv Ten Minutes Older: The Trumpet

Correspondencias:  
Víctor Erice y Abbas Kiarostami (Corespondențe: Víctor Erice și Abbas 
Kiarostami, 2005-2007). Cele șase scrisori readactate de către Víctor 
Erice au ca titlu El jardín del pintor, Arroyo de la luz, Jose, Sea-Mail, A la 
deriva, Escrito en el agua.

La Morte rouge (mediumetraj, 2006)

Ana, tres minutos (scurtmetraj, 2011).  
Un episod al filmului colectiv 3.11 Sense of Home

Vidrios partidos (Geamuri sparte ‒ mediumetraj, 2012).  
Un episod al filmului colectiv Centro Histórico, 2012) 

2 Ángel Fernández-Santos, „Mirar desde detrás de los ojos” („Privind din spatele ochilor”),  
El País, 21 august 1983.
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L SCENARIUL: ORIGINI, TEME, PERSONAJE

La început, figurile părinților ni s-au înfățișat ca un fel de umbre și le-am acceptat astfel. Nu am 
avut pretenția de a afla imediat mai multe despre ei. Ne-a fost de ajuns acea imagine unică, 
primordială, pe care o percepusem într-un mod spontan, inconștient: „un bărbat contemplă 
amurgul, o femeie scrie o scrisoare.” Aceasta poate fi o explicație a faptului că filmul, într-o 
oarecare măsură, este alcătuit din fragmente; reprezintă motivul pentru care personajele nu 
pot fi văzute în mod riguros dintr-un punct de vedere naturalist deoarece ne aflăm, chiar de la 
început, pe tărâmul mitului. Aproape fără să ne dăm seama, am început să creăm pornind de 
la o structură lirică.

Câteodată mă gândesc că pentru cei care au experimentat cu intensitate acea senzație de 
vid din copilărie, senzație pe care o moșteniserăm toți cei născuți după terminarea Războiu-
lui Civil, adulții reprezentau de cele mai multe ori absența și sentimentul de vid. Erau – cei 
care mai erau –, dar de fapt nu erau. Și de ce? Pentru că deja muriseră, plecaseră sau erau, 
pur și simplu, niște ființe interiorizate lipsite total de cea mai elementară formă de expresie. 
Mă refer, bineînțeles, la cei învinși; dar nu numai la cei învinși în mod oficial, ci și la tot felul 
de învinși, inclusiv la cei care, indiferent de partea cui luptaseră, au trăit conflictul până la 
ultimele sale consecințe, nefiind pe deplin conștienți de motivele actelor lor, doar pentru a 
supraviețui. Exilați pe dinăuntru de ei înșiși, experința acestora din urmă mi se pare, de ase-
menea, experiența plină de patetism a unor oameni învinși. După ce s-a terminat ceea ce ei 
au considerat un coșmar, s-au întors la casele lor, au făcut copii, dar au păstrat în ei ceva 
profund mutilat, fapt care iese la iveală prin absența de care dau dovadă.  Am putea, astfel, 
să explicăm modul în care s-au conturat figura apicultorului și cea a soției acestuia; pe planul 
scenariului literar, elaborarea acestora a presupus o muncă de filtrare a materialului adunat.  

În acel moment, scenariul păstra, încă, acceași structură pe care o avusese de la început. 
Acțiunea începea în zilele noastre cu personajul uneia dintre fetițe, Ana, devenită deja feme-
ie, care se întorcea în sat pentru a fi de față la înmormântarea tatălui său. Începând cu acel 
moment, se producea un salt în trecut într-un mod fantastic, o reîntoarcere la copilărie. Cu 
patru săptămâni înainte de a începe filmul, am renunțat de tot la acea parte pentru a construi 
un alt început. Astfel, m-am văzut în fața unui proiect renovat, deși nu știu dacă l-am trans-
format într-un proiect mai bun sau nu. Poate că astfel, fără să-mi dau seama, am deschis un 
drum nou pentru acea nevoie instinctivă și nu lipsită de conflicte pe care am avut-o până acum 
de a lucra în cadrul unei structuri suficient de deschise încât să poată integra toate elementele 
noi care ar putea să survină în timpul filmărilor. Acestă nevoie trebuie luată în seamă mai ales 
când este vorba de un film ale cărui personaje sunt interpretate de către copii și unde trebuie 
să ne ascultăm instinctul și să nu încercăm să intervenim prea mult cu preconcepțiile noastre. 

Putem spune că [Ana] parcurge un itinerariu care începe de la o dependență absolută și ajun-
ge până la implicarea într-un fel de aventură personală. Putem vorbi despre această aventură 
ca despre o inițiere, o cunoaștere, chiar și o renaștere; deși, cred că se caracterizează mai 
ales printr-un gen de mister; ceva ce noi, cei care până la urmă avem rolul de spectatori, pier-
dem din vedere în mod iremediabil. 

CÂTEVA CONSIDERAȚII GENERALE

Nu este vorba în nici un caz de un film narativ, ci de o lucrare a cărei structură este în mod 
fundamental lirică, muzicală, ale cărei imagini apar ca adâncite în interiorul însuși al unei 
experiențe mitice. Ar trebui amintit faptul că acesta este un film dedicat în întregime universului 
copilăriei și al descoperirii pentru prima oară a lumii. Până la urmă, copiii nu conștientizează 
timpul în același fel ca adulții. 

De fiecare dată când fac un film, mi-ar plăcea să pot să decopăr întotdeauna ceva legat de viață. 
În acest sens, cinematografia reprezintă pentru mine, între altele, un instrument de lucru și o șansă 
de a învăța. Este un limbaj care aspiră, în cele din urmă, să devină o formă de cunoaștere totală. 

De multe ori mă îndoiesc de cuvinte în măsura în care acestea pot să limiteze semnificația 
pe care dorim să o exprimăm. În film, sensul nu se poate separa de imagine sau de sunet. 
Experiența cineastului este, în primul rând, o experiență vizuală. Prin urmare, cred că ne este 
mult mai folositor, mai complet și mai puțin confuz să vedem filmul.  

Rosa Montero, „Víctor Erice: la conciencia de una generación marginada (interviu)”, Fotogra-
mas nº 1304, 12 octombrie 1973, p. 14-16

CUM S-A NĂSCUT PROIECTUL:  
PROPUNEREA DE A REALIZA UN FILM DESPRE FRANKESTEIN 

[Originea filmului El espíritu de la colmena] a fost primirea unei oferte. Mi s-a propus să realizez 
un film despre Frankestein care să aparțină aceluiași gen. Am început să lucrăm raportându-
ne la tradiția filmelor anilor ′30 și, de asemenea, într-o mai mică măsură, filmelor lui Fritz Lang. 
După parcurgerea scenariului, proiectul a fost considerat prea scump de către producție. Pe 
birou, am avut întotdeauna imaginea unui cadru din Frankenstein de James Whale: întâlnirea 
dintre fetiță și monstru. Într-o dimineață m-am gândit că filmul meu era deja în același spirit 
deoarece Frankestein, din punctul meu de vedere era, în primul rând, un personaj de film 
înainte de a fi o o figură literară.  Acesta a fost punctul de plecare al filmului și s-a îmbogățit pe 
parcurs datorită fascinației pe care o simțea actrița, micuța Ana Torrent (înainte de a se realiza 
Cría cuervos), față de personajul lui Frankestein... Filmul s-a realizat într-un moment în care 
cenzura era necruțătoare. Când au vizionat filmul, cenzorii au fost intrigați de faptul că filmul 
transmitea, într-adevăr, două sau trei lucruri legate de istorie și politică, însă nu puteau să le 
concretizeze pentru a cere să fie eliminate. El espíritu de la colmena ne dezvăluie modul în 
care un copil vede istoria: fără să știe, de fapt, cine era cu adevărat Franco, nici motivele care 
pricinuiau conflictele civile. Singurul lucru pe care îl înțelege un copil este că există subiecte 
despre care nu se poate vorbi. Ceea ce m-a interesat pe mine a fost tocmai această abordare, 
această formă de a vedea realitatea aidoma omului primar. Acest sentiment a fost înțeles foar-
te bine de către public, deși cred că l-au înțeles mai mult intuitiv, aproape inconștient.

Alain Philippon, „Víctor Erice. Le détour par l’enfance”

Cahiers du cinéma nº 405, Le journal des cahiers, 1988, p. VI-VII

REFLECȚII ALE LUI VÍCTOR ERICE
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Oricum, Ana în ultima sa ipostază nu ar fi putut să existe fără Isabel. Rolul pe care îl joacă 
este, deci, foarte important. Trist în ceea ce o privește pe Isabel este că nu crede în acel alfa-
bet pe care ea însăși îl provoacă: pentru ea, totul este un joc. Tocmai de aceea, la un anumit 
nivel, nu poate decât să se prefacă, să se deghizeze, să joace un anumit rol, să facă glume 
pentru a-și speria sora. Nu poate să invoce monstrul. În ultima scenă în care apare, frica sa de 
umbrele nopții este diferită de cea a surorii sale. Ana are ceva ce îi lipsește lui Isabel. Pentru 
că Ana crede în monstru și îl caută cu hotărâre până la ultimele consecințe ale acestei căutări. 

Într-o formă sau alta, chiar dacă este vorba doar despre o formă primară, drumurile comune 
ale celor două surori au menirea de a reproduce acea dialectică dintre adevăr și minciună („ne 
jucăm de-adevaratelea sau nu?” ‒ acea expresie clasică pe care copiii o utilizează cu ușurință 
între ei pentru a hotărî forma de a participa la joacă) care este esențială în anumite procese 
ale cunoașterii. Există ceva sublim în Ana și totodată îndreptat împotriva propriei sale ființe: 
nevoia sa absolută de a cunoaște.  

Privind în urmă, cred că într-adevăr există în film multe simboluri ale morții, ale distrugerii. Ca 
un fel de relație constantă între viață și moarte; între ceea ce, aparent, este mort, dar implică 
o speranță de viață și ceea ce reprezintă o viață paralizată și, deci, muribundă. Sunt multe 
exemple. Teresa vrea să afle dacă cel căruia îi scrie trăiește încă. Atunci când apicultorul 
trece prin fața cinematografului, banda sonoră însoțește momentul în care monstrul Franken-
stein capătă viață. Textul pe care Fernando îl redactează în timpul nopților face trimiteri, prin 
intermediul vieții albinelor, la „odihna morții”. Prima convorbire a celor două surori abordează 
moartea, minciuna și adevărul, monstrul și fetița care apăruseră în filmul pe care tocmail îl 
văzuseră. Isabel se preface că moare... În sfârșit, raportările sunt constante. Pe de altă parte, 
să nu uităm că Frankestein este o creatură făcută din resturi umane pe care medicul reușește 
să le însuflețească.

Ángel Fernández-Santos și Víctor Erice, „El espíritu de la colmena (scenariu).  
Entrevista con Víctor Erice, por Miguel Rubio, Jos Oliver y Manuel Matji”,  
Elías Querejeta ediciones, 1976, p. 139-159

MITUL LUI FRANKESTEIN

Cu mult timp înainte de a ști că Frankestein este un roman scris de o anume Mary Shelley, 
soția cunoscutului poet englez, avusesem ocazia să o cunosc pe extraordinara creatură a 
doctorului cu același nume într-o sală întunecată de cinema. Pătruns de un sentiment de 
atracție irezistibilă și de repulsie, atât de tipic copilăriei, acea imagine cinematografică mi s-a 
întipărit definitiv. Tocmai de aceea, când am citit, în sfârșit, mult mai târziu, cartea lui Mary 
Shelley, imaginea monstrului Frankestein ce îmi rămăsese din acel film a intrat în conflict, a 
pus sub semnul întrebării, în imaginația mea, imaginea atât de diferită care reieșea din lectura 
textului. Pentru mine, Frankestein nu putea să aibă altă înfățișare decât aceea a actorului care 
i-a interpretat rolul: Boris Karloff.

Există o etapă, cea originară, în care orice trăire capătă un caracter extraordinar, determinant. 
Imaginea monstrului pe care și-l imaginase Mary Shelley era, fără îndoială, cea originală. 
Totuși, în mintea mea, cum cred că li s-a întâmplat multor altor persoane, această imagine a 
apărut, pur și simplu, mai târziu.

Totuși, este foarte dificil, poate imposibil, să-l deposedăm pe Boris Karloff de roll său de intrus, 
interpretând personajul creat de către Mary Shelly. Până la urmă, este vorba de cineva cu origini 
necurate și aspect diform care vrea, cu orice preț, să fie acceptat de ceilalți. Monstrul suferă pen-
tru că vrea să fie precum lumea din jurul său. Dar societatea, încrezătoare doar în aparențe, îl re-
fuză. Aici apare conflictul. Răutatea creaturii faimosului doctor este o consecință a nefericirii sale.

Víctor Erice, „Literatura y cine”, Banda aparte nº 9-10, ianuarie 1998, p.117-118
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PERSONAJELE ȘI ÎNDRUMAREA ACTORILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL REGIEI 

Pentru mine, cinematografia este o experiență vitală. Relația care se stabilește cu actorii 
în timpul filmărilor este, în primul rând, existențială. De exemplu, în timpul turnării lui El 
espíritu…, era foarte important pentru mine să încep să filmez gândindu-mă: ce o fluiera 
acum Fernando? Pentru că în scena în care el scrie, noaptea, în timp ce-și pregătește o 
cafea, i-am cerut să fluiere melodia unui cântec care a însemnat ceva deosebit în viața lui 
și să nu ne mărturisească despre care cântec este vorba. Așa că, în timp ce filmam, l-am 
auzit pe Fernando fluierând tangoul Caminito și am avut senzația că-l aud pentru prima 
oară. La fel s-a întâmplat și cu Teresa, fiind pe punctul de a scrie adresa pe plicul ultimei 
sale scrisori îmi spune, zâmbind: „Ce bine! În sfârșit voi afla și eu cui îi scriu! Spune-mi 
ce nume să pun!”. Eu îi răspund să pună numele unei persoane la care ea ține foarte 
mult. Atunci, ea a pus numele fiului său. Nu se poate citi foarte bine și aproape nimeni nu 
știe despre cine este vorba, dar în acel moment, sub obiectivul camerei de filmat, pentru 
Teresa a avut o importanță deosebită. 

Faptul că scenariștii au obiceiul să redacteze o biografie detaliată a personajelor nu este 
ceva ieșit din comun chiar dacă, apoi, cu acțiunea filmului se limitează la a relata doar 
o parte restrânsă a vieții acestora. Este ca și cum, atunci când scriu, ar avea nevoie să 
afle cu lux de amănunte ce a făcut fiecare dintre personaje înainte să apară pe ecran. În 
cazul nostru, Ángel și cu mine am mers în sens invers. Ne-am dat seama de faptul că în 
timpul prelucrării poveștii, ne învârteam în jurul unei structuri lirice. Într-o poezie, când se 
menționează un apicultor i se spune „apicultorul”, un tren, „trenul”. Nu știu dacă mă fac 
înțeles. Chestiunea este că alegerea noastră a influențat în mod necesar actorii, aceștia 
fiind obișnuiți cu un alt fel de incertitudini. 

Cum se poate dirija modul de interpretare al unor fetițe de șase și șapte ani care sunt 
protagonistele absolute ale filmului? În legătură cu acest subiect, este posibil să fie tot 
atâtea metode și procedee câți regizori există. Dar, în sfârșit, eu, în cazul acesta, am 
creat în primul rând o atmosferă. În camera în care fetițele petreceau cea mai mare parte 
a timpului am cerut echipei de filmare să respecte o serie de reguli. În acest spațiu dom-
nea permanent lumina artificială a proiectoarelor deoarece creasem la toate ferestrele 
camere obscure pentru a nu depinde de oscilațiile luminii din exterior. Eu le propusesem 
tehnicienilor ca toate cuvintele pe care ni le adresam între noi să fie spuse în același ton 
precum cel pe care fetițele îl dădeau dialogurilor dintre ele, șoptit, ca și cum ne-am fi 
aflat într-o biserică. În același timp, mișcările trebuiau să ne fie silențioase, parcă ne-am 
fi temut să deranjăm pe cineva. După cum am menționat deja, acest ritual includea și 
efectul foarte hotărâtor al luminii deoarece, pe când afară putea să fie ziuă, înăuntru era 
o noapte închisă. În cele din urmă, acest spațiu părea situat în afara realității. Fetițele 

FILMAREA SECVENȚEI DE LA CINEMATOGRAF

În timpul filmărilor, proiecția filmului Frankestein a fost reală, actorii și figuranții vedeau 
imaginile în direct. Este singura secvență pe care am filmat-o cu două camere. Operatorul 
filmului a fost Teo Escamilla și el a manevrat prima cameră, izolată fonic cu ajutorul unui 
blimp și cu care s-au filmat planurile generale. Dar, în mod simultan, Luis Cuadrado a 
filmat cu o a doua cameră prim-planurile fetițelor văzând filmul. Cu o zi înainte, Luis m-a 
anunțat că o să aducă pentru filmarea acelei scene o Arriflex pe care o avea el și care nu 
era izolată fonic. A folosit doar tehnica filmatului „din mână” în timp ce eu îl ghidam dintr-
un capăt în altul al setului situându-l în fața personajului pe care trebuia să-l încadreze, 
în același mod în care se filmează un documentar. Aceasta a fost forma în care Luis a 
captat-o pe Ana Torrent în acel moment crucial în care îl descoperă pe monstru pentru 
prima oară [a se vedea „Un plan. Întâlnirea cu cinematografia: imortalizarea unei clipe pe 
un chip”, pag. 24].

Julio Pérez Perucha, „El espíritu de la colmena… 31 años después”,  
Generalitat Valenciana, 2006, p. 453-465

simțeau acest lucru imediat. Chiar dacă se jucau în grădină, atunci când venea momen-
tul să filmăm, intrau în decor și simțeau instantaneu atmosfera, toate acele persoane în 
toată firea care mergeau pe vârfuri, vorbeau prin semne sau cu voce joasă parcă le-ar 
fost teamă să nu trezească pe cineva...  Oare pe cine? Vreo fantasmă, monstrul sau pe 
Frankenstein. Și deodată, se transformau și ele, sub puterea de sugestie a ficțiunii, până 
la ultimele consecințe, însușindu-și aceleași gesturi, aceeași grijă, aceeași temere care 
părea să se desprindă din comportamentul adulților. Consecința acestei mise en scène 
era că monstrul pândea neîncetat, dădea târcoale locului și putea să apară în orice mo-
ment. Tocmai de aceea nu a trebuit niciodată să-i cer Anei sau lui Isabel să intre în rol. În 
plus: cum să-i ceri unei fetițe de șase ani să „intre în rol”?

Ana Torrent, în momentul hotărâtor în care 
descoperă monstrul pentru prima oară



15
II – FILM

U
LAMINTIRI ALE ANEI TORRENT

Cu ocazia celei de-a treizecea aniversări a debutului filmului El espíritu de la colmena,  
actrița Ana Torrent a evocat impresiile sale și amintirile unei filmări care și-a pus ampren-
ta asupra vieții și traiectoriei sale profesionale. A avut ca punct de plecare o serie de 
fotograme selecționate de către Virginia Hernández.

„Adevărul este că eu, pe atunci doar o fetiță numită Ana, semănam foarte mult cu 
protagonista filmului. Aveam aceleași temeri... bărbatul întins în acea casă, cu arma, mă 
cam speriase. În momentul în care a trebuit să mă apropii de el, nu eram atât de sigură 
că totul o să se termine cu bine.  Acela era încă un mister pe care eu nu îl înțelegeam. 
Avea ochii atât de larg deschiși... ” 

„Îmi aduc aminte perfect de această scenă, timp de mulți ani am ținut fotografia în casă. 
Îmi era frică. Acea casă, puțul... îmi amintesc faptul că trebuia să alerg mult, am repetat 
de câteva ori scena și era epuizant. În preajma fugarului simțeam un soi de frică. Eram 
mică și credeam în existența lui Frankenstein. Și el era monstrul!”

„Relația mea cu Fernando Fernán-Gómez a fost foarte bună și după aceea am avut oca-
zia să îl cunosc mai bine. Tocmai aceasta era partea pe care eu chiar nu o înțelegeam 
din film. Ceea ce doream era să-l văd pe Frankenstein! Tatăl meu era o ființă ciudată. Îmi 
amintesc foarte bine casa, scările, zgomotul pașilor... ”

„După nu știu câte ore de plâns și alergat am putut să filmăm această scenă. Chiar și 
așa, cred că se vede ce față înspăimântată aveam. Și toate acestea din cauză că îl cu-
noscusem pe cel care juca rolul monstrului, era deja machiat, deghizat și m-am speriat. 
Eu credeam în existența lui Frankenstein și... era tocmai el! Filmarea s-a produs noaptea 
și era destul de greu. După cum mi s-a povestit, era foarte frig, iar eu eram aproape 
adormită. Dar cred că începusem să câștig o oarecare siguranță și nu mi s-a întâmplat 
să am coșmaruri”. 

Virginia Hernández, „El espíritu de la colmena. Recuerdos de Ana Torrent”  
(„Spiritul stupului. Amintiri ale Anei Torrent”), El Mundo, 24 ianuarie 2004

MĂRTURIILE ECHIPEI DE FILMARE:  
ANA TORRENT (ACTRIȚĂ) ȘI TEO ESCAMILLA 
(OPERATOR SECUND DE CAMERĂ)
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DECUPAJ REGIZORAL

1 – Generic de desene animate. „A fost odată ca 
niciodată…” (de la 0min 30 până la 1min 57)

2 – „Undeva în podișul Castiliei, prin anii 1940... 
”.Sosirea camionului care aducea cinematograful 
în satul Hoyuelos, eveniment celebrat de către 
copii. O săteancă anunță proiecția filmului Frank-
enstein (de la 1min 57 până la 4min 18)

3 – Copii și vârstnici se pregătesc în timp ce 
operatorii care manevrau aparatul de proiecție 
încarcă proiectorul de peliculă de 35mm. Începe 
proiecția; printre chipurile nerăbdătoare, Ana și 
Isabel (de la 4min 18 până la 6min 55)

4 – Fernando, apicultor, recoltează fagurii cu 
miere din stup (de la 6min 55 până la 8min 07)

5 – Teresa citește scrisoarea pe care o scrisese: 
despre familie, absențe, lipsa de vești…  
(de la 8min 07 până la 9min 17)

6 – Teresa merge cu bicicleta la gară unde lasă 
scrisoarea în cutia poștală a trenului care tocmai 
sosea. Schimb de priviri cu un soldat (de la 9min 
17 până la 11min 29)

7 – Fernando părăsește stupii. Trece prin fața 
sălii de proiecție înainte de a ajunge acasă. Su-
netele filmului răzbat până la balconul încăperii 
unde își avea biroul (de la 11min 29 până la 
17min 22)
[A se vedea „O fotogramă. Pe balcon: creând o 
stare de spirit”, pag. 23]

8 – Ana și Isabel iau parte, captivate, la întâlnirea 
dintre Mary și monstru. Teresa trece cu bicicleta 
prin fața sălii de proiecție. Filmul continuă cu 
tatăl lui Mary ducându-și fetița în brațe.  „De ce a 
omorât-o?” o întreabă Ana pe Isabel (de la 17min 
22 până la 20min 57)
[A se vedea „Un plan. Întâlnirea cu cinematogra-
fia: imortalizarea unei clipe pe un chip”, pag. 25]
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13 – Sosirea la școală. La ora de științe cu corpul 
lui Don José. Ana îi adaugă ochii: „De acum, 
Don José poate să vadă”, zice profesoara (de la 
31min 00 până la 35min 17)

14 – Ana și Isabel descoperă o casă cu un puț 
pe câmp și merg să cerceteze. Se aude melodia 
Vamos a contar mentiras (de la 35min 17 până 
la 37min 21)
[A se vedea „O secvență. Casa: explorarea lumii, 
construirea timpului”, pag. 25]

15 – Ana se întoarce singură la locul casei 
părăsite. Se uită cu atenție la puț cercetându-i 
interiorul secat și descoperă o urmă uriașă printre 
brazde (de la 37min 21 până la 40min 32)

16 – Ana și Isabel se joacă de-a umbrele pe 
perete în timp ce vorbesc despre vizita Anei. 
Apariția tatălui le face să stingă lumina (de la 
40min 32 până la 41min 18)

9 – Ana și Isabel se întorc acasă într-o fugă. Se 
face noapte (de la 20min 57 până la 21min 56)

10 – În paturile lor alăturate și identice, Ana 
aprinde o lumânare și îi cere lui Isabel să-i 
povestească filmul. Isabel îi răspunde că ar putea 
să invoce spiritul dacă repetă: „Sunt Ana” (de la 
21min 56 până la 24min 29)

11 – Fernando în biroul său: își pregătește o 
cafea, ascultă un radioemițător morse, scrie, se 
duce să vadă fetele. Dimineața, apare adormit cu 
capul pe birou (de la 24min 29 până la 28min 55)

12 – Teresa se trezește, dar continuă să stea 
în pat cu ochii închiși. Fernando intră și începe 
să umble prin cameră (de la 28min 55 până la 
31min 00)

17 – În pădurice, tatăl le explică lui Isabel și Anei 
cum se aleg ciupercile și le avertizează asupra 
celor care sunt otrăvitoare. Strivește o ciupercă 
otrăvitoare (de la 41min 18 până la 45min 12)

18 – Fernando pleacă cu căruța în zori. Fetițele 
se joacă sărind în pat până când Milagros le 
ceartă. Se joacă de-a bărbieritul. Ana îi pune 
întrebări Teresei în timp ce aceasta o piaptănă 
(de la 45min 12 până la 48min 36)

19 – Ana și Isabel așteaptă trenul. Ana întârzie 
în a se îndepărta de șina de cale ferată. Trenul 
trece cu un zgomot puternic aproape de ele (de 
la 48min 36 până la 49min 58)

20 – Recitarea unei poezii de Rosalía de Castro 
în timpul orei (de la 49min 58 până la 50min 36)
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21 – Ana se joacă în apropierea puțului. Isabel o 
observă cu atenție, ascunsă în spatele unui zid 
(de la 50min 36 până la 51min 21)

22 – Teresa cântă la pian câteva note muzicale 
de García Lorca. Ana privește un album de foto-
grafii al familiei: fotografii ale părinților de când 
erau copii și tineri (Fernando împreună cu Una-
muno și Ortega y Gasset)3. Fotografie dedicată 
de către Tereza „dragului său mizantrop” (de la 
51min 21 până la 53min 09)
[A se vedea „Paralelismul dintre imagini”, pag. 27]

23 – Teresa pleacă cu bicicleta. În casă, Ana 
observă albinele. Isabel, în cameră, strânge de 
gât pisicul care o zgârie. Își colorează buzele cu 
sânge (de la 53min 09 până la 57min 08)

24 – În camera de lucru a lui Fernando, Ana scrie 
la mașină până în momentul în care aude țipătul 
lui Isabel. O găsește întinsă pe jos, prefăcându-
se moartă. O caută în van pe Milagros. Când se 
întoarce, Isabel o sperie cu mănușile de apicultor 
ale tatălui. Isabel râde (de la 57min 08 până la 
01h 04min 36)

25 – Isabel se joacă împreună cu copiii sărind 
peste focul de tabără. Ana se uită la ei, la 
început, din casă și apoi, așezată pe stupii 
goi. Teresa străbate satul la ora înserării. Ana 
continuă să stea în fața focului și Milagros o face 
să intre în casă (de la 01h 04min 36 până la 01h 
06min 25)

26 – În timp ce Isabel doarme, Ana se îmbracă și 
iese afară unde o întâmpină umbrele copacilor. 
Privește luna care strălucește printre nori (de la 
01h 06min 25 până la 01h 08min 14)

27 – Travelling pe calea ferată. Un bărbat 
îmbrăcat cu un palton militar sare din tren și se 
îndreaptă înspre casa părăsită de lângă puț (de 
la 01h 08min 14 până la 01h 09min 17)

28 – Dimineața, Ana intră în cameră și nu 
răspunde întrebărilor lui Isabel (de la 01h 09min 
17 până la 01h 10min 39)

29 – Ana descoperă prezența fugarului în casa 
părăsită. Îi oferă un măr și apoi revine cu mai 
multă mâncare și haine ale lui Fernando. Acesta 
găsește un ceas muzical și îl face să dispară 
printr-un truc de magie. Ana zâmbește. După 
căderea nopții, se aud focuri intermitente de mi-
traliere (de la 01h 10min 39 până la 01h 14min 17)

30 – Vizita făcută de către Fernando autorităților. 
Se îndreaptă înspre sala de proiecție unde se 
află corpul fugarului. Îi dau înapoi ceasul, pantofii 
și paltonul (de la 01h 14min 17 până la 01h 
16min 49)

31 – Micul dejun al celor patru în casă, în tăcere. 
Fernando se uită la ceas și îl face să sune. 
Schimb îndelungat de priviri între tată și Ana (de 
la 01h 16min 49 până la 01h 18min 49)

32 – Ana aleargă înspre casa părăsită unde 
descoperă urmele de sânge. Fernando o observă 
din prag. Ea se îndepărtează și nu ascultă 
chemările tatălui (de la 01h 18min 49 până la 01h 
21min 32)



19
III – AN

ALIZĂ

33 – Teresa și Isabel o strigă pe Ana de pe 
acoperiș și apoi de pe colina din fața casei (de la 
01h 21min 32 până la 01h 22min 08)

34 – În timpul nopții, în căutarea Anei cu ajutorul 
felinarelor și al câinelui (de la 01h 22min 08 până 
la 01h 22min 28)

35 – Ana singură în pădure. Observă și atinge o 
ciupercă otrăvitoare (de la 01h 22min 28 până la 
01h 23min 09)

36 – Teresa recitește o scrisoare înainte de a o 
arunca în foc (de la 01h 23min 09 până la 01h 
24min 31)

37 – Ana se apropie de mal. Se privește în apă, 
iar oglinda apei redă chipul lui Frankenstein. 
Atunci când monstrul îngenunchează lângă ea 
și o atinge pe umăr, Ana închide ochii (de la 01h 
24min 31 până la 01h 27min 13)

38 – În zori, căutarea continuă și câinele lui 
Fernando o găsește pe Ana în spatele unui zid în 
ruine. Tatăl o îmbrățișează (de la 01h 27min 13 
până la 01h 28min 22)

39 – Medicul o liniștește pe Teresa, spunându-i 
ca Ana se află sub efectul unui șoc și că o să-i 
treacă încet-încet (de la 01h 28min 22 până la 
01h 30min 22)

40 – Isabel intră în camera unde salteaua sa deja 
nu mai este. Trage perdelele și o privește pe Ana 
(de la 01h 30min 22 până la 01h 32min 10)

41 – Este noapte. Geamurile galbene din camera 
de lucru a lui Fernando se luminează. Silueta 
sa se mișcă încoace și încolo, în timp ce își 
însemneazăă observațiile. Isabel nu poate să 
adoarmă. Lumina albăstruie învăluie camera. 
Teresa îl acoperă pe Fernando care ațipise și 
stinge lumina (de la 01h 32min 10 până la 01h 
34min 27)

42 – Ana bea apă, așezată în pat. Se ridică și se 
îndreaptă spre ușa de la balcon cuprinsă de acea 
lumină albastră. Câinii urlă. Iese afară. „Dacă 
ești prietenă cu el poți să-i vorbești oricând. Sunt 
Ana. Sunt Ana”. Ana închide ochii. Se aude trenul 
(de la 01h 34min 27 până la 01h 36min 33)

43 – Generic de final (de la 01h 36min 33 până la 
01h 38min 06)

3 Aluzia, în cadrul aceleiași secvențe, la García 
Lorca (poet), Miguel de Unamuno (scriitor 
și gânditor) și José Ortega y Gasset (filozof) 
este plină de semnificații. Toți trei au fost figuri 
reprezentative ale intelectualității progresiste 
spaniole. Cel dintâi a fost asasinat de către forțele 
militare ale lui Franco; cel de-al doilea (decedat 
în luna decembrie a anului 1936, la cinci luni 
după începerea Războiului Civil) a fost revocat 
din postul de rector al Universității din Salamanca 
din ordinul lui Franco în octombrie 1936; cel de-
al treilea înființează împreună cu alți intelectuali 
în anul 1931 „Agrupación al Servicio de la 
República" (Asociația în slujba Republicii) și este 
ales deputat la Cortes Constituyentes (Adunare 
națională a reprezentanților poporului) a recent 
proclamatei II República (A Doua Republică) 
reprezentând provincia de León;  părăsește 
Spania în timpul Războiului Civil, unde   se mai 
întoarce abia începând cu anul 1945, în ciuda 
faptului că nu i se va permite să-și recupereze 
catedra de Metafizică în cadrul universității. 
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ASPECTE CINEMATOGRAFICE
DEZVĂLUIND CEEA CE ESTE TĂINUIT.  
DESPRE CHIPURI , TĂCERI, ELIPSE

CHIPURI

Povestea profundă a filmului este cea formată și relatată cu ajutorul luminii, al culorii și 
al sunetelor în trecerea și efectele pe care le lasă asupra chipurilor. Erice reușește să 
îmbine și să armonizeze toate elementele cinematografice pentru a construi filmul pre-
cum un ansamblu de straturi ‒ unele vizibile, altele ascunse – care protejează și totodată 
dezvăluie sentimentele Anei și ale lui Isabel, dar și ale părinților, Fernando și Teresa.

Câteodată vedem acele emoții ieșind la iveală în ochii atât de expresivi ai Anei [a se vedea 
„Un plan. Întâlnirea cu cinematografia: imortalizarea unei clipe pe un chip”, pag.24]; alte-
ori simțim, în special în prezența părinților, că este vorba despre niște sentimente intime 
aproape opace care nu se descoperă nici în fața altor personaje și nici în fața camerei. 
Dedesubtul poveștii tuturor subzistă un context istoric și politic redus la tăcere și reprimat 
în același mod în care sunt reduse la tăcere emoțiile, refuzându-le posibilitatea de  dialog. 

Filmul începe cu operatorul care manevrează aparatul de proiecție, cu femeia care anunță 
filmul și spectatorii din sat: planuri de chipuri care au un caracter de film documentar. În 
acest moment se naște ficțiunea, atunci când descoperim chipurile celor două fetițe pro-

tagoniste – emoționate în fața lui Frankenstein ‒ și, în paralel, cel al tatălui ‒ interiorizat, 
îmbrăcat în costumul de apicultor ‒ și al mamei – melancolică, în timp ce scrie și trimite o 
scrisoare. FIlmul va constitui povestea acestor chipuri, cu trăirile lor și cu ceea ce putem 
să intuim din sentimentele și stările lor sufletești.

Chipurile personajelor din El espíritu de la colmena începând cu acele aspecte care 
aparțin filmului documentar și ajungând până la ficțiune.

ÎNTÂLNIRI ȘI TĂCERI

La fel cum înțelegem, cu prilejul scenei cu monstrul și fetița, că Ana  trăiește prima din nume-
roasele sale întâlniri (mai târziu vor apărea casa și puțul, învățăturile despre ciuperci, fugarul), 
tot astfel simțim că Fernando și Teresa trăiesc închiși în sine, într-o lume a lor personală. Fără 
să vorbească între ei, par să trăiască un exil interior, o tăcere emoțională provocată din cauza 
războiului. Acolo, în „ acel loc retras unde Fernando, fetele și eu încercăm să supraviețuim”, 
așa cum relatează Teresa în scrisoare, casa este un spațiu care îi izolează, protejat de ex-
terior prin ferestrele închise, ce răspândesc o lumină de culoarea chihlimbarului: „veștile pe 
care le primim din afară sunt atât de puține și confuze”, expune Teresa în aceeași scrisoare.

Această senzație de izolare este sugerată în aceeași măsură în spațiile exterioare: Hoyu-
elos este un sat mic înconjurat de orizonturi întinse, câmpuri ‒ cum e cel de lângă casa 
părăsită ‒ și drumuri pustii, precum poteca șerpuitoare care se află lângă casă sau drumul 
asfaltat pe care Teresa îl străbate pe bicicletă. În acest sens, trenul joacă un rol deosebit 

Filmul creează o lume lirică de senzații și stări emoționale care ne vorbește despre inițierea din 
privirea Anei către lumea adulților: părinții săi, care trăiesc izolați și aprope fără să comunice; 
bărbatul care se ascunde și pe care îl găsește în acea casă părăsită... Însoțind punctul de ve-
dere al Anei, sensibilizarea acesteia în ceea ce privește lumea și sentimentele familiare, Erice 
filmează o experiență de inițiere plină de uimire și îndoieli (motivul primului  film, momentul în 
care Ana vede casa și puțul pentru prima dată, întrebările asupra morții, escapada sa în timpul 
nopții...) care se deschide fanteziei și visului.

Toate aceste elemente se devăluie  ‒ sunt văzute și simțite ‒ prin prisma senzațiilor conturate 
de către lume asupra figurilor (lumina, culoarea, sunetele, peisajele), fără a se relata sau clari-
fica multe dintre aspectele narative, nici contextul istoric sau politic – războiul și dictatura ‒ nici 
măcar propria istorie a personajelor. Fiind povestea Anei, a modului său de a vedea lucrurile, 
Erice reușește ca filmul să împărtășească sensibilitatea și intuiția acesteia în contactul său 
cu lumea fără a ne da date pe care protagonista nu le cunoaște: în acest fel, nu se vorbește 
niciodată despre dictatură, nici despre Războiul Civil, dar îi simțim apăsarea traumatizantă 
prin experiențele adulților și starea emoțională în care îi vedem.

Suntem martorii unui film liric în care imaginile descoperă emoțiile personajelor, dar în același 
timp ascund sau abia conturează multe din detaliile narative. Astfel, se lasă spațiu liber pentru 
ca spectatorul să interpreteze lumea interioară a Anei, a lui Isabel, a lui Fernando și a Teresei. 
Acesta este motivul care stă la baza filmării ce acordă un loc privilegiat chipurilor, atât de pline 
de dorințe, frumusețe, curiozitate, singurătate sau tristețe dar și de mistere sau secrete, de 
istorii care nu se explică.
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de important deoarece face legătura cu lumea din exterior: Ana și Isabel se joacă, în mod 
periculos, pe șinele trenului, în același loc în care, mai târziu, vom vedea fugarul sărind 
din tren; Teresa duce o scrisoare la gară și apoi observă călătorii care o priveau din spa-
tele geamurilor trenului; filmul se sfârșește cu chipul Anei și pe fundal sunetul trenului.

Trenul ocupă un loc primordial în El espíritu de la colmena prin relația sa cu lumea exterioară.

Totuși, în timp ce pentru adulți acela este un sat mic și izolat, peisajele sale atât de pustii 
și întinse contrastează cu figura micuță a Anei. Luând în considerare scara planurilor 
generale, locurile i se par imense: un univers enorm, plin de mistere spre care simte că 
ar putea să se aventureze. 

În interiorul casei, Fernando își petrece orele îndelungate ale nopții în biroul său, scriind 
despre stupi și albine sau cugetând, până la răsăritul soarelui; în zori, o vedem pe Teresa 
în pat, trează, întoarsă pe-o parte cu capul pe pernă, în timp ce îl auzim pe Fernando cum 
intră în cameră – îi vedem umbra pe chipul ei ‒ și cum se bagă în pat. Dar ea rămâne 
nemișcată, în tăcere, fără să se întoarcă spre el și fără să zică nimic, doar cu gândurile 
sale. Și chiar dacă putem să percepem afecțiunea dintre ei prin mici gesturi ‒ Teresa îi 
aruncă de pe balcon pălăria lui Fernando pe care acesta, distrat, și-o uitase acasă; sau îl 
învelește după ce adoarme cu capul pe birou ‒, nu-i vedem aproape niciodată împreună în 
același plan. În ceea ce o privește pe Ana, va renunța să o mai întrebe ceva pe sora sa și 
în a doua parte a filmului va rămâne în tăcere, în curiozitatea universului său intim, deschis 
visului și fanteziei, al evadării din realitate.

Din această cauză, personajele comunică între ele, până la urmă, mai mult cu privirile și 
cu tăcerea decât prin cuvinte: a se observa, de exemplu, scena micului dejun în familie 
care se desfășoară în tăcere, cu cele patru personaje filmate separat. Privirile dintre ei 
care ne dezvăluie ceea ce își spun, deoarece tatăl – când scoate ceasul – își interoghea-
ză, într-un fel, fetele ca să afle cine se întâlnise cu fugarul în casa părăsită. 

Jocul de priviri în timpul micului dejun în familie.

ELIPSĂ

O mare parte din ceea ce se întâmplă în film rămâne ascuns, acoperit și sugerat: de-
desubtul imaginilor sau între ele, cu ajutorul elipsei [a se vedea „O secvență. Casa: 
explorarea lumii, construirea timpului”, pag.25]. Pe urmele experienței de inițiere în lumea 
adulților prin prisma Anei, mare parte din istorie se desfășoară în incertitudine și mister, 
în afara câmpului vizual: vedem doar o porțiune, părtinitoare, fragmentară din ceea ce 
se întâmplă. De exemplu, filmul ne sugerează doar câteva mici detalii despre contextul 
istoric, politic și narativ (datele de pe plicul scrisorii ne permit să aflăm că Teresa îi scrie 
cuiva de la Crucea Roșie din Nisa, cu siguranță, un exilat) sau informații vagi (în spatele 
tăcerilor subzistă absențele, războiul, dictatura, abia semnalate în albumul de familie sau 
în scrisoare). Dar cui îi scrie și îi trimite scrisori mama, ce anume o desparte de Fernando 
și îi face să fie atât de introspectivi, ce anume li s-a întâmplat în timpul Războiului Civil, 
cine este bărbatul care se adăpostește în acea casă? Sunt fapte pe care Erice nu dorește 
să le lămurească, poate pentru că experiența pe care o împărtășim este cea a Anei și 
nici ea nu știe tot ce s-a întâmplat. Mai importantă este sensibilitatea acelei lumi, felul în 
care fetița o înțelege în mod intuitiv, profund și emoțional: tot ceea ce simte chipul său, 
conține, știe, dorește, caută...

Astfel, Erice explorează într-o formă deosebit de frumoasă, modul în care imaginile pot 
dezvălui și ascunde în același timp: filmează moartea fugarului cu ajutorul unui singur 
plan general al casei, noaptea, în care se văd doar scânteierile împușcăturilor – apoi vom 
vedea un cadavru chiar în fața ecranului unde se proiectase filmul (de fapt, îi vedem doar 
un picior gol); în cadrul scenei de la masă pe care o menționam înainte, fără dialoguri, 
Fernando descoperă că Ana fusese acolo în momentul în care face ceasul să sune și Ana 
îl privește fix, cu siguranță îngrijorată de ce ar fi putut să i se întâmple acelui om. Emoțiile 
se aștern ca niște voaluri asupra opacității, asupra acelui mister inerent al cinematografi-
ei, sau asemenea unor tonuri lirice pe care le putem interpreta ca pe o muzică, depinzând 
de experiența fiecărui spectator în parte. 
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IMAGINI LIRICE ȘI PICTURALE

Pentru a filma acea sensibilizare a lumii prin figura Anei, imaginile sunt compuse plecând 
de la o natură mai mult lirică și picturală [a se vedea „O fotogramă. Pe balcon: creând o 
stare de spirit”, pag. 23] decât narativă: creează ritmuri și senzații din natură – vântul de 
pe platoul Castiliei, atingerea luminii gălbui, reflexele roșietice ale focului, albastrul unei 
nopți friguroase, umbrele norilor sau cele ale mâinilor proiectate pe perete – care exprimă 
tot ceea ce este efemer, trecerea timpului. Filmul se aseamănă unei amintiri, unei evocări 
intense a acelor zile din copilărie în care se produce o primă inițiere în lumea adulților, 
când toate simțurile copilului se deschid către descoperiri și se expun unei lumi percepute 
ca fiind imensă, cu orizonturi nebănuite..

CINEMATOGRAFIA:  
ÎNTRE A VEDEA ȘI A NU VEDEA, A CUNOAȘTE ȘI A NU CUNOAȘTE

Toate aceste elemente generează o tensiune poetică între ceea ce vedem și ceea ce nu 
vedem, între ceea ce cunoaștem și ceea ce nu cunoaștem. Așa cum imaginile trasează 
pe chipuri multiple nuanțe, filmul se deschide spre cele mai fantastice și onirice dintre 
acestea atunci când umbrele nopții se proiectează asupra Anei în momentul întâlnirii sale 
imaginare cu monstrul. Astfel, începând cu registrul documentar și până la cel fantastic, 
Erice traversează toată natura și potențialitatea cinematografiei (de la realitate la vis), 
întipărind pe chipul Anei un peisaj emoțional. 
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O FOTOGRAMĂ. 
PE BALCON: CREÂND O STARE DE SPIRIT
[Sec. 7 – TC: de la 11min 29 până la 17min 22]

Scena în care apare această fotogramă are loc după cincisprezece minute de la începerea 
filmului [sec. 7]. Fernando, tatăl Anei și a lui Isabel, se întoarce acasă după o zi de muncă 
(înainte am văzut că este apicultor). Se așază în fotoliul din birou cu intenția de a citi o revistă, 
dar sunetele filmului Frankenstein ce răzbat de departe – a cărei proiecție o văzuseră fiicele 
sale – îi atrag atenția, așa că se ridică și deschide ușa balconului pentru a ieși. 

Planul durează puțin mai mult de un minut și are un ritm calm, redând un moment de odihnă 
și liniște după o zi de muncă în afara casei. Construcția meticuloasă a timpului în imaginile 
din El espíritu de la colmena este legată de o emoție, de o stare de spirit, de o trăire care se 
imprimă personajelor. 

Putem să diferențiem trei momente în acest plan. În prima parte, cu camera fixă, îl vedem 
pe Fernando cum se apropie de ușă și o deschide: deodată, ascultăm alte sunete de afară, 
cânturile unor păsări. Apoi, cu acea figură statică pe balcon, începe un travelling lent care 
ne aduce mai aproape de el; între timp, sunetele asociate proiecției devin din ce în ce mai 
intense. Exact atunci când auzim fraza: „treziți-vă și priviți realitatea”, camera se oprește și 
menține planul cu imaginea siluetei lui Fernando în spatele geamurilor hexagonale. Acesta 
este al treilea moment. 

În cadrul acestei fotograme, Víctor Erice compune o stare de spirit introspectivă cu ajutorul 
elementelor cinematografice. Camera ne apropie de figura contemplativă a lui Fernando, de 
punctul său de vedere emoțional. Astfel, imaginea devine din ce în ce mai subiectivă, pe măsură 
ce planul avansează, și  mai sensibilă sau, mai degrabă, surprinde sentimentele pe care le încear-
că Fernando, trăirile sale interioare ce se cristalizează în partea finală – moment în care personajul 
este întors cu spatele, nemișcat ‒ ca o clipă de singurătate, tăcere, gânduri și contemplare. 

Cadrul divide imaginea pe verticală în două părți: în dreapta, Fernando este o umbră întrezări-
tă prin geamul ocru și translucid; în stânga, se pot vedea câteva case din sat, de unde provine 
sunetul proiecției.  Fernando este și el un spectator, dar nu al filmului (care în acest cadru se 
află în afara câmpului vizual), ci al acelei clipe din timp. Erice are obiceiul să zugrăvească prin 
filmare acest gen de momente în care vedem lucrurile de la distanță, în care ne situăm în fața 
realității ca în fața unui peisaj. Imaginea devine, atunci, trăită și sensibilă precum o amintire: 
amintirea acelei după-amiezi în care s-a proiectat Frankenstein când străzile satului erau pus-
tii și totul transmitea o pace și o liniște adâncă, în constrast cu vocile ce se aud din film. 

Această separare dintre interior și exterior, dintre personaje și lume se compune și cu ajutorul 
luminii și al sunetului, pentru a contura personajul rezervat și tăcut al lui Fernando, retras în 
universul său interior, mai puțin atunci când este împreună cu fiicele sale. Imaginea conține 
tensiunea dintre lumea privată (interioară, intimă) și cea exterioară, care este una dintre marile 
teme ale filmului. 

Lumina și culoarea ne situează spre sfârșitul după-amiezii, punând în contrast lipsa luminii în 
interiorul biroului, căldura gălbuie a geamurilor, cu cerul înfrigurat al amurgului ce se așterne 
peste sat, în exterior. Într-o scenă anterioară, vedem chipul lui Fernando „închis” în spatele 

plasei de protecție a costumului de apicultor, având aceeași culoare cu a stupului de albine. 
Această rimă vizuală între stup și casă ne va dezvălui spațiul interior, închis și adunat al casei 
în contrast cu exteriorul. 

Sub o formă asemănătoare, sunetele interioare ale casei și ale spațiului exterior (păsările) 
contrastează cu vocile (din ficțiune) ale filmului. Se creează un strat sonor dublu. Ideea este 
frumoasă, universul cinematografului, al ficțiunii, învăluie sau planează prin intermediul sune-
tului – ca și cum ar fi un vis, ceva subtil care ne scapă printre degete – asupra acelui sat și a 
acelei case, a realității postbelice: cinematografia proiectează o lume imaginară, reprezintă 
fuga de realitate. 

În fragmentul care se aude din film, Frankenstein pronunță următoarele fraze: „Nu ați simțit 
niciodată ambiția de a privi mai departe de stele sau de a ști de ce cresc copacii și de ce se 
transformă umbrele? Dar lumea îl numește nebun pe cel care vorbește astfel. Dacă mie mi-ar 
sta în putință să descopăr vreunul din toate aceste lucruri, ce este eternitatea, de exemplu, nu 
mi-ar mai păsa deloc că mă consideră nebun. ” 

În imaginea pe care o analizăm,  putem intui că Fernando se gândește la aceste fraze despre 
misterele vieții și poate că face legătura dintre ele și propriile visuri; filmul, oglindind lumea 
interioară a personajelor, va fi o deschidere spre tot ceea depășește rațiunea, atât în viață, cât 
și în film. După cum explică Víctor Erice: „De fapt, titlul nu îmi aparține. L-am luat din cartea 
cea mai frumoasă, după părerea mea, care s-a scris despre viața albinelor și al cărui autor 
este marele poet și dramaturg Maurice Maeterlinck. În această operă, Maeterlinck folosește 
expresia “El espíritu de la colmena” pentru a descrie acel spirit atotputernic, enigmatic și para-
doxal pe care albinele par să-l urmeze și pe care oamenii nu au ajuns niciodată sa-l înțeleagă.” 

Înainte și după această scenă, vom vedea filmul Frankenstein prin ochii fetițelor și ai oamenilor 
din sat. Cu ajutorul acestei imagini, ni se prezintă o altă perspectivă prin intermediul proiecției 
sonore, o percepție indirectă a acelei experiențe ce transmite detașarea, separarea, senzația 
de singurătate care-l definesc pe personajul lui Fernando. Fără să se vadă aproape nimic ‒ 
nici proiecția filmului, nici chipul lui Fernando – înțelegem ce se întâmplă în interioritate. Chiar 
dacă în imagine actorul apare doar ca o umbră, o siluetă, simțim – fără să fie nevoie de cuvinte 
‒ o expresie emoțională a figurii sale.
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El espíritu de la colmena începe cu sosirea cinematografului în satul Hoyuelos, unde proiecția 
filmului Frankenstein va fi trăită ca un eveniment extraordinar. Erice creează două mari unități 
cu ocazia proiecției: începutul, împreună cu prologul filmului, care înfățișează lumea din sat 
ca pe o comunitate de spectatori [sec. 3, Fig. 1]; urmând apoi scena cu monstrul și fetița pe 
malul lacului și momentul în care tatăl duce în brațe corpul neînsuflețit al fetiței [sec. 8, Fig. 2, 
3].  În a doua unitate,  descoperim chipurile celor două protagoniste, Ana și Isabel, în timp ce 
urmăresc proiecția. [Fig. 4].

Secvența proiecției este presărată cu scene de viață care se petrec în paralel, arătându-ni-i  pe 
părinții fetițelor separat: Fernando cu munca sa de apicultor și după aceea în casă [a se vedea 
“O fotogramă. Pe balcon: creând o stare de spirit”, pag. 23]; Teresa scriind o scrisoare pe o care 
o duce cu bicicleta la cutia poștală a trenului și apoi o vedem trecând prin fața sălii de proiecție. 

În prima unitate se succed diferite cadre ale oamenilor din sat în timpul proiecției, printre care 
și unul cu Ana și Isabel. În a doua unitate, Erice ni le înfățișează din nou pe cele două surori 
împreună, punând în contraplan imagini din film (fetița cu pisica). Când apare monstrul din 
frunziș, camera se întoarce spre Ana care se află așezată împreună cu alte fete, ușor depar-
tată de centrul cadrului. După prim-planul monstrului, urmează un prim-plan al lui Isabel. Și în 
momentul în care fetița îi oferă o floare monstrului [Fig. 5], Erice filmează un plan mai apropiat 
al Anei, cu ochii larg deschiși și ridicând ușor capul [Fig. 6]. După detaliul mâinilor și al florii 
[Fig. 7], același plan al Anei revine, purtând o emoție mai intensă: fetița ridică privirea și des-
chide gura [Fig. 8]. Acest cadru este cel care ne interesează. 

Erice reușește să surprindă într-un cadru minunat emoția intensă provocată de întâlnirea cu 
cinematografia. Și această emoție se regăsește, de asemenea, chiar în cadrul analizat, în care 
cineastul a reușit să imortalizeze acel moment. Erice însuși îl evoca astfel: 

„Probabil acesta este momentul cel mai esențial, cel mai important pe care l-am captat ca regi-
zor. În mod paradoxal, s-a filmat cu ajutorul unei tehnici specifice filmului documentar. Este sin-
gurul plan din film realizat cu camera din mână. Țin minte că acest plan l-a filmat Luis Cuadrado 
așezat pe podea în fața Anei,  eu îi susțineam camera din spate și el a fost cel care a reușit să 
capteze exact momentul în care Ana descoperea, dat fiind faptul că proiecția era reală, imaginile 
cu Frankenstein, a surprins reacția sa în clipa întâlnirii dintre monstru și fetiță. Acest moment nu 
se poate repeta și nu poate să fie, cred eu, obiectul unei mise-en-scene. Acest lucru reprezintă 
ceea ce este paradoxal și, în același timp, extraordinar în cinematografie. Să ne gândim un pic la 
acest film condus în linii generale, după părerea mea, cu intenția foarte premeditată de a obține 
un anumit stil. Și totuși, momentul pe care eu îl consider ca fiind esențial filmului este acela în 
care toată această premeditare formală rămâne în urmă. Și cred că aici se află fisura prin care 
latura documentară a cinematografiei își face apariția în zona ficțiunii, în orice gen de ficțiune. 
(…) Este momentul din film care mă emoționează cel mai mult, până și în ziua de azi și cred, 
sincer, că reprezintă cel mai bun plan pe care l-am filmat vreodată. ”

În acest plan percepem faptul că experiența cinematografică și cea a vieții nu se deose-
besc una de cealaltă: filmul este o emoție trăită de către spectatori precum o întâlnire. Ana 
(micuța actriță Ana Torrent și în același timp personajul Anei) trăiește aici o experiență reală de 
transformare, de revelație și deschidere către ceea ce este necunoscut și de neînțeles („De ce 
a omorât-o?”, o va întreba pe sora ei mai târziu).

Cu ocazia acestui plan, Erice a filmat o emoție reală care nu a reprezentat o simplă interpre-
tare a unui personaj dintr-un film, ci a fost trăită în mod real de către Ana. Este emoția unui 
început, a descoperirii acelei realități create prin cinematografie: într-un sat izolat în timpul 
perioadei postbelice, cinematograful, venind din afară, le deschide un orizont care o să le 
permită celor două fete să viseze și să-și imagineze lucruri, dar și să devină mai sensibile și 
să își pună întrebări în legătură cu misterele vieții și ale morții. 

Este vorba despre un moment unic în cinematografie, acela în care un film își descoperă 
protagonista cu ajutorul emoțiilor acesteia, printr-o trăire reală ce i se întipărește pe chip. Din 
acel moment, pe chipul tăcut și pătrunzător al Anei se proiectează emoțiile din film. Ideea lui 
Erice este superbă: filmul se poate vedea pe ecranul chipului aceleia care îl privește; chipul 
este un peisaj al emoțiilor. 

Camera reușește să găsească și să mențină, cu acest plan, adevărul și frumusețea acelei 
clipe originare, să o rețină în ciuda caracterului său efemer. Din acel moment, chipul Anei, intri-
gat de mister, va dori să vadă ca să cunoască. Revelările, neputința de a înțelege, experiența 
vieții în copilărie se transformă în obiectivul principal al filmului: lumea percepută de către 
copii, cu doza corespunzătoare de enigmă și fantezie. 

Urmărind diferitele variațiuni, vom vedea pe chipul Anei tăcut, curios și în așteptare cum se tra-
sează și se oglindesc în același timp întrebări despre lume și diversele forme ‒ sau naturi – ale ci-
nematografiei prin intermediul luminii (începând cu filmele documentare sau realiste, continuând 
cu cele lirice sau stilizate, pentru a ajunge la cele mai apropiate de fantezie prin umbre și noapte).

UN PLAN. ÎNTÂLNIREA CU CINEMATOGRAFIA:  
IMORTALIZAREA UNEI CLIPE PE UN CHIP
[Sec. 8 – TC: de la 17min 22 până la 20min 57]

Ana privind fascinată în timpul proiecției filmului Frankenstein.

Fig. 1  Fig. 2

Fig. 3  Fig. 4
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Prima scenă a vizitei la clădirea părăsită de lângă fântână este cea a unei aventuri, a 
unui joc, o explorare, dar și scena primei revelări care reprezintă pentru Ana descoperirea 
universului lumii adulte [sec. 14]. Tonul de joacă este marcat prin versiunea instrumentală 
a cântecului infantil Vamos a contar mentiras (Haideți să spunem minciuni), în cadrul cu 
care se deschide secvența: fetițele într-un peisaj din podișul Castiliei, cu o casă în de-
părtare. În afară de casă, pe acea întindere imensă de câmp se zăresc doar un copac și 
o potecă, spre orizont. 

Este vorba despre o compunere foarte frumoasă a figurilor în relație cu spațiul. Fetele 
aleargă înspre clădire și Erice realizează trei planuri legate între ele cu scopul de a le 
urmări mișcările și cursivitatea trecerii timpului, odată cu trecerea norilor – care se oglin-
desc în propriile umbre ce înaintează pe suprafața pământului ‒ și variațiile luminii (în alte 
momente ale filmului se va reveni asupra acestei compoziții a trecerii timpului și a luminii 
cu planurile înlănțuite). În ceea ce privește spațiile, cadrul conține una din marile teme ale 
filmului, plecând de la scara selecționată pentru planul general: descoperirea imensității 
lumii (Ana în fața întinderii goale a câmpului și a orizontului) și trecerea vitală de la con-
templare (cum am văzut-o urmărind proiecția filmului Frankenstein) la a se deplasa în 
mod activ în noile spații misterioase pentru ea, precum casa cu puțul.   

În cadrul în care fetițele apar deja în fața casei, sunetul vântului înlocuiește muzica și 
intensifică liniștea și senzația de mister pe care locul acesta i-l provoacă Anei. Nu se aud 
dialogurile dintre ele (le vedem în depărtare), însă putem să auzim șoaptele Anei: „Isabel, 
Isabel”. Ce îi spune Isabel Anei după ce pătrund în casă, pentru ca apoi amândouă să 
iasă în fugă? Știm că într-o scenă anterioară, Isabel îi povestise Anei că monstrul era 
încă în viață pentru că ea îl văzuse într-un loc cunoscut doar de ea și că era un „spirit”. 
Dar aici, ca și în alte momente ale filmului El espíritu de la colmena, ceea ce îi spune 
rămâne ascuns, se omite, având menirea ca spectatorul să-și imagineze sau să comple-

Ana și Isabel zăresc pe întinderea câmpului o casă părăsită 
aproape de un puț  și merg să cerceteze locul.

O SECVENȚĂ.  
CASA: EXPLORAREA LUMII, CONSTRUIREA TIMPULUI
[Sec. 14 – TC: de la 35min 17 până la 37min 21]

teze singur. 

În această a doua parte a scenei, Erice favorizează punctul de vedere al Anei în relația 
cu sora ei: ea, cea mai mică dintre surori, așteaptă ca Isabel să ajungă la puț și apoi să 
se uite în interiorul casei. Vedem prin ochii Anei tot ceea ce face Isabel: Erice filmează și 
construiește planuri ale chipului ei și contraplanul privirii sale. Din cele douăzeci și șase 
de planuri care compun scena în ansamblu, unsprezece aparțin chipului Anei privind. 
Este la fel de important ceea ce vede ea, precum și efectele pe care le au imaginile pe 
chipul său (casa, fântâna, urmele...).

După ce fetele ies în fugă, o trecere treptată de la un plan la altul permite ca o a treia 
unitate  să intre în scenă: revin același cadru și aceeași muzică – într-o versiune mai 
lentă ‒,dar de data aceasta se întoarce Ana singură și se apropie cu hotărâre de puț. Este 
vorba despre un efect de rimă sau rezonanță în care același spațiu revine cu o variațiune 
temporală care caracterizează filmul: prin intermediul acestui montaj, spectatorul face 
legătura între momente și observă procesul de schimbare, cunoaștere sau maturizare 
a Anei, care va păși spre o aprofundare a lumii ce o înconjoară. Fără să fie nevoie de 
dialoguri, se filmează o transformare psihologică a Anei: curajul său și curozitatea de a 
cerceta pe cont propriu acel loc care ‒ după ce sora ei îi vorbise despre spiritul locuind 
acolo ‒ o impresionase în așa măsură încât se oprise și se menținea la distanță. În acest 
mod, prin compararea vizuală și sonoră dintre planuri, Erice realizează o elipsă superbă 
a unor scene care se subînțeleg dintre cele două momente (și în care Ana se hotărăște 
să se întoarcă singură să vadă casa). 

Începând de aici, privirea Anei, singură, compune toată experiența scenei, ezitarea și 
curiozitatea pe care le încearcă sporind treptat: astfel va cerceta cu atenție patru spații 
goale (fântâna [Fig. 1], interiorul casei [Fig. 2], urma [Fig. 3], peisajul [Fig. 4]). În acest 
vid ni se deschide un orizont al imaginației, al ficțiunii și al poveștilor: ce istorie poate lega 
urma de pantof cu fântâna și acel câmp? Se naște un spațiu al imaginației, al poveștii 
(care se pusese în mișcare prin descoperirea cinematografiei), dar și unul al crâmpeielor 
de realitate: urma unui picior mult mai mare decât cel al Anei care îi amintește, poate, de 
prezența monstrului, un uriaș din perspectiva fetei, dar care, pentru spectator, reprezintă 
un indiciu al faptului că un adult trecuse pe acolo cu puțin timp înainte. Acest joc prin 
care ceea ce este absent se poate transforma într-o prezență reprezintă una dintre ideile 

Contraplan al privirii Anei, observând-o pe Isabel.
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poetice cele mai frumoase din film care ne vorbește despre ambiguitatea și subiectivita-
tea punctului de vedere personal.

Scena durează aproape cinci minute și ritmul său susținut corespunde tatonării prudente 
a Anei a acestui loc nou. De aceea este atât de important ca planurile care surprind privi-
rile Anei să revină, cu insistență, intensificând ceea ce vede ea, deoarece fiecare privire 
reprezintă un pas înainte: prima dată vede puțul și caută răspunsul ecoului, apoi aruncă o 
piatră (al cărui zgomot se aude cu intensitate pentru a ne sensibiliza încă și mai mult față 
de punctul de vedere al Anei, cu fiecare element din acel spațiu); după aceea se apropie 
de pragul clădirii și îl parcurge cu privirea ‒ moment realizat printr-un cadru panoramic 
‒ până la zona care rămâne în umbră. Când iese, observă urma (după două planuri ale 
urmei goale, în al treilea, vedem mișcarea lentă a piciorului Anei până când îl așază dea-
supra acesteia); din acest moment, privirea sa răspunde sau face legătura dintre urmă 
și loc, privind peisajul (la început vedem cum își retrage piciorul și apoi privește în zare). 

În același mod în care urma este mult prea mare în comparație cu ea, tot la fel și peisajul, 
și lumea. Ce anume există dincolo de ceea ce putem să vedem, ce secrete sau istorii 
ascunde acea urmă, acea clădire, acel câmp sau acele orizonturi? Ne aflăm tocmai în 
punctul opus al planului care încadrează peisajul și cu care se deschide scena: fetița a 
început să trăiască o experiență [Fig. 4]. 

 Fig. 1

 Fig. 3

 Fig. 2

 Fig. 4
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Teresa cântând la pian.

PARALELISMUL ÎNTRE IMAGINI

IV – CORESPONDENȚE

Lecția de muzică, Johannes Vermeer (c.1660) Femeie ținând o balanță, Johannes Vermeer 
(c. 1662-1664)

Geograful, Johannes Vermeer (c. 1668-1669)
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Uși deschise, Vilhelm Hammershøi (1905) Interior cu vedere spre galeria exterioară, 
Vilhelm Hammershøi (1903)

Interior, Vilhelm Hammershøi (1901)

Fernando în camera sa de lucru. Spații interioare și coridoare ale casei familiale.

Teresa scriind o scrisoare



29
IV – C

O
R

ESPO
N

D
EN

ȚE

DIALOGURI ÎNTRE FILME:  
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA (SPIRITUL STUPULUI), O SANGUE (SÂNGE) ȘI RENTRÉE DE CLASSES  
(PRIMA ZI DE ȘCOALĂ). MATURIZARE: ÎNTRE UNIVERSUL INTERIOR ȘI UNIVERSUL EXTERIOR
În cadrul filmului O sangue (Sânge,1989) regizat de către Pedro Costa este vorba despre 
Vicente și Nino, doi frați al căror tată este bolnav, lipsește deseori de acasă și cu care 
relația este complicată. Când acesta moare, Vicente nu va povesti nimănui ce i s-a în-
tâmplat, doar Clarei, tânăra profesoară de care se îndrăgostise și în care avea încredere. 
În film se abordează complexitatea relațiilor familiale (cu mizeriile și binecuvântările lor), 
cunoașterea, procesul de maturizare al celor doi frați după dispariția figurii paterne.

La fel ca El espíritu de la colmena, O sangue este un film plin de elipse și tăceri în care 
multe dintre faptele relatate – cum ar fi moartea tatălui – ramân un mister ce nu va fi dez-
văluit. Atât pe Víctor Erice, cât și pe Pedro Costa îi interesează mai puțin faptele în sine 
decât universul emoțiilor pe care îl regăsesc ascuns și reflectat pe chipuri, proiectând 
asupra lor afectele personajelor, ceea ce văd acestea, ating sau ascultă. Personajele 
sunt opace, reținute, introspective și necomunicative.  

Introspecția și reținerile lui Vicente și ale lui Nino ‒ retrași în gândurile și universul lor 
interior, trăind într-un mediu familial tensionat, conflictiv și claustrofobic ‒ sunt exprimate 
prin intermediul planurilor care izolează figurile în poziții rigide, cu lumina și umbrele 
suprinzând clarobscururile emoționale și acele trăiri pe care chipurile lor nu le transmit.

Montajul eliptic are ca efect faptul că multe din aspectele firului narativ rămân în suspen-

Sânge (1989)

sie, abia intuite sau sugerate, deorece istoria familiei este încărcată de evenimente trecu-
te care influențează atitudinea lui Vicente și a lui Nino, dar care nu ajung să fie dezvăluite 
sau comunicate ca atare (de exemplu, povestea bolii tatălui sau trecutul tulbure al un-
chiului). Odată cu dispariția tatălui, Vicente și Nino trebuie să învețe să se descurce fără 
el, ceea ce reprezintă, deopotrivă, o povară și o eliberare. Trebuie să se descopere pe ei 
înșiși în relația cu cei din jur: astfel, se naște afinitatea, înțelegerea, încrederea, iubirea 
ce îi unește pe Clara și pe Vicente. Această relație este rezultatul alegerii amândurora și 
își are punctul de plecare în înțelegerea reciprocă, aproape fără cuvinte, prezentă în ges-
tul în care Vicente îi întinde mâna. Cadrele îi unesc pe cei doi în itinerariile lor comune pe 
străzi sau în pădure; montajul face legătura dintre chipurile acestora cu ajutorul privirilor, 
a ceea ce se transmite fără cuvinte.  

 Am putea să conturăm și un alt dialog cinematografic foarte interesant între cele două 
filme: contrastul între spațiul interior și exterior. În ambele filme ‒ comparând casa unchiu-
lui din O Sangue cu cea din El espíritu de la colmena ‒ spațiul familial se menține închis 
și opresiv. În schimb, filmul se transformă într-un mod aproape magic în momentele în 
care apar filmările peisajelor exterioare, ale naturii, pădurii sau râului. În mod special, în 
cazul lui O sangue, incomoditatea și represiunea pe care Vicente și Nino le simțeau în 
casă vor fi în contrast cu libertatea lirică pe care natura le-o oferă personajelor: un uni-

Sânge, ipostaze ale chipului Clarei în diferite secvențe ale filmului.

Sânge: în primele două fotograme, Nino (fratele mai mic); în cea de-a treia, Vicente.
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Sânge (1989)

Prima zi de școală, Jacques Rozier (Rentrée des clases, 1956)

vers impresionant și misterios, deschis imaginației, spațiului etereu (ceața, vântul, lumina 
lunii), aventurii și ficțiunii. Tot astfel, în El espíritu de la colmena, atunci când Ana pleacă 
de acasă și îl visează pe monstru, natura devine aproape fantasmagorică, extraordinară. 

Atât Pedro Costa cât și Víctor Erice sunt deopotrivă cineaști și cinefili. Costa s-a format 
din punct de vedere profesional în cadrul proiecțiilor Cinematecii portugheze și reinven-
tează planurile prin prisma memoriei sale cinematografice. În cazul lui O sangue sunt 
foarte relevante ecourile lui Jean Cocteau și atmosfera sa onirică5, influențele filmului 
mut al lui Carl Theodor Dreyer6 și Friedrich W. Murnau7 ce se reîntâlnesc în peisajele 
expresioniste ale scenelor nocturne din pădure, precum și prin modul pictural în care 
sunt redate umbrele. 

Sânge (1989)

Prima zi de școală, Jacques Rozier (Rentrée des clases, 1956)

El espíritu de la colmena (Spiritul Stupului) (1973) 

În același timp, întâlnim ecouri din The Night of the Hunter (Noaptea vânătorului ‒ Charles 
Laughton, 1955) în experiența lui Nino și din They Live by Night (Amanții nopții ‒ Nicholas 
Ray, 1948) în povestea și fuga lui Vicente și a Clarei. Acestea sunt puncte de referință 
ale unei cinematografii în alb și negru a cărei potență se regăsește, de asemenea, și 
în O sangue, unde explorarea luminii și a întunericului, a chipurilor și a peisajelor are 
drept consecință o deschidere a realității către alte lumi. Ceva asemănător are loc și în 
El espíritu de la colmena prin întâlnirea dintre fetițe și filmul Frankenstein (James Whale, 
1931) și scenele nocturne încărcate de mister. 

În acest sens, am putea, de asemenea, să stabilim un paralelism cu Rentrée des classes 
(Prima zi de școală ‒ Jacques Rozier, 1956). În cadrul acestui film al lui Rozier, în mod  
special în lunga secvență a copilului la râu, deschiderea către peisaj în proporție cu 
figurile care apar în multe dintre planurile exterioare poate să fie văzută ca o evadare 
din cotidianitate înspre o explorare a lumii, a frumuseții și misterului acesteia, cu ajutorul 
luminii, umbrelor și sunetelor.

Se pot observa afinitățile dintre cele trei filme, de exemplu, în felul în care sunt filmate pă-
durile, copacii, norii, peisajele ziua sau noaptea, orizonturile vaste, râurile etc. Filmarea 
realității creează efecte minunate printr-o stilizare vizuală ce conferă experienței pe care 
o trăiesc personajele lirism, magie și uneori chiar o latură fantastică.

6 Carl Theodor Dreyer (1889-1968) este un cineast danez de referință. Filmul ale cărui influențe se 
regăsesc cel mai vizibil în O Sangue  este Vampyr (1932). Alte filme reprezentative ale cineastului sunt 
Președintele, 1919, Patimile Ioanei D’Arc, 1928, Ordet (1955) sau Gertrud (1964).
7 În pofida scurtei sale vieți, F. W. Murnau (1888-1931) este un cineast indispensabil, cu filme precum 
Nosferatu (1922) și Aurora, 1927, acesta din urmă fiind prezent în mod special în O Sangue.

5 Jean Cocteau (1889-1963) a fost poet, romancier, pictor și cineast. Printre filmele sale se evidențiază 
Le sang d’un poète (1930), La Belle et la Bête (1945), Orphée (1950) și Le testament d’Orphée (1959).
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DIALOGURI CU CELELALTE ARTE
FRANKENSTEIN (MARY W. SHELLEY ȘI JAMES WHALE) ȘI  
OMUL DE NISIP (E.T.A. HOFFMANN)

El espíritu de la colmena își are originea în redescoperirea de către Erice în timpul unei 
proiecții televizate a clasicului lui James Whale, Frankenstein (1931). 

Erice regăsește filmul, recitește romanul lui Mary W. Shelley și, astfel, își alimentează din nou 
interesul trezit nu atât de către filmul lui Whale, ci mai mult de mitul literar: „Filmul pornea de 
la o reflecție asupra destinului modern pe care îl au unele mituri literare și cinematografice 
ajunse pe cale de dispariție, din cauza deprecierii sau a faptului că s-au transformat în fetișuri 
aflate pe calea dispariției, deprecierii, fiind transformate în fetișuri în urma manipulării la care 
au fost expuse”, explica regizorul însuși cu ocazia unui interviu publicat în 1976.

În această primă schiță a viitorului film El espíritu de la colmena, Erice povestește destinele pe 
care le au personajele romanului, dar și autoarea acestuia, închisă într-un soi de spital de boli 
nervoase, o turnură finală care ne amintește de stilul multora dintre filmele expresionismului 
german din care regizorul dorea să se inspire (începând cu Cabinetul doctorului Caligari și 
până la Dr. Mabuse de Fritz Lang). Totuși, scenariul și-a schimbat în mod radical orientarea în 
momentul în care Erice a dat peste o fotogramă a filmului lui Whale:

„După ce am ales subiectul, am decupat o fotogramă a filmului lui James Whale și o țineam pe birou. 
Imaginea, una dintre cele mai cunoscute, reproduce întâlnirea dintre monstru și fetiță, pe malul râului. 
Într-o dimineață, în timp ce contemplam din nou fotograma, mi-am dat seama că acolo se afla tot 
conținutul filmului. Acea imagine putea să rezume, în fond, relația mea originală cu acel mit.” 8

Astfel, Erice renunță la rescrierea literară a mitului lui Frankenstein și o alege pe cea cinema-
tografică. Nu înseamnă că aluziile literare nu ar fi foarte prezente în opera sa9, dar sunt de 
o natură diferită. Shelley scrisese Frankenstein sau Prometeul modern în 1818; El espíritu 
de la colmena pornește de la adaptarea cinematografică din 1931; totuși, ne atrage atenția 
existența unui paralelism între firul narativ de aici și cel al povestirii lui E.T.A. Hoffman, Omul 
de nisip. Acesta din urmă a fost publicat cu puțin timp înainte apariției romanului lui Shelley, 
în 1816. Ambele opere împărtășesc același spirit al romanticismului, acea preferință pentru 
universurile gotice și pentru ceea ce se ascunde dincolo de umbre. Personajele principale din 
El espíritu de la colmena ne trimit, fără îndoială, la Omul de nisip, începând cu Ana (Nathanael 
din nuvelă), părinții sau monstrul însuși (omul de nisip), dar la fel se întâmplă și cu o parte din 
turnurile pe care le conferă desfășurarea evenimentelor. 10

DIALOGURI CU CELELALTE ARTE
VIAȚA ALBINELOR (MAURICE MAETERLINCK) 

În sfârșit, nu putem să n-o includem în lista referințelor literare pe cea mai evidentă, sursa 
de inspirație a titlului filmului, pe care Erice l-a preluat din tratatul de apicultură al poetului, 
dramaturgului și eseistului belgian Maurice Maeterlinck, câștigător al premiului Nobel pentru 
literatură în 1911. În eseul său,  Viața albinelor, putem să citim următoarele fraze:

 „[Regina] nu este o regină în sensul în care ar folosi oamenii cuvântul. Nu dă ordine; se supune, 
precum cel mai umil dintre supuși, acelei puteri oculte și suveran înțelepte, la care pentru moment (...) 
ne vom referi folosind termenul „spiritul stupului”. Unde se află spiritul stupului? În cine se încarnează? 
(...) Oricât de neînsemnate ar fi circumstanțele, spiritul stupului le va urmări pas cu pas, ca un sclav 
inteligent și abil care e în stare să descopere avantajul chiar și în ordinele cele mai periculoase ale 
stăpânului său. (...) Hotărăște fără milă bunăstarea și fericirea, libertatea și viața unui întreg popor 
inaripat; și totuși cu discreție, ca și cum s-ar supune la rândul său unei datorii supreme (...) Este un 
spirit prudent și agonisitor, dar nu avar. Pare să fie conștient de faptul că legile naturii sunt oarecum 
sălbatice și extravagante când vine vorba de iubire (...) Acest spirit organizează toată forța de muncă 
(...) Și, în sfârșit, spiritul stupului este cel care stabilește momentul marelui sacrificiu anual închinat 
geniului acestei specii: momentul schimbării de generație, în timpul căruia toți membrii roiului, ajuns la 
apogeul prosperității și al puterii, abandonează deodată în mâinile noii generații bogățiile și palatele, 
adăposturile și roadele propriei munci, ei înșiși urmând să aibă de-a face cu nesiguranța și lipsurile unei 
patrii noi și îndepărtate. Este un act care, conștient sau nu, depășește cu adevărat moralitatea umană. 
” 

Trimiterile la Viața albinelor vor deveni evidente prin intermediul personajului lui Fernando, 
care este la rândul său apicultor și cercetător al lumii albinelor și pe care îl vom vedea de două 
ori cum redactează în caietul său un text care în realitate este un citat literal din Maeterlinck, 
mai exact capitolul despre întemeierea stupului:

„Cu ceva vreme în urmă, am condus un prieten până la unul dintre stupii mei de sticlă și i-am arătat cum 
se mișcă acea roată, la fel de vizibil ca mecanismul unui ceas; i-am arătat, în toată claritatea, agitația 
universală pe fiecare fagure, zbaterea perpetuă, frenetică, dezorientată a doicilor în jurul puietului; 
podurile și scările însuflețite pe care le formau albinele făcătoare de ceară, activitatea copleșitoare, 
neîncetată a întregii populații și efortul lor nemilos, inutil; acel du-te vino plin de zel, febril, lipsa generală 
a somnului, cu excepția creșei, vegheată de o roboteală continuă; negarea până și a odihnei morții 
într-o casă în care nu se acceptă nici bolnavii, nici mormintele; când prietenul meu și-a întors privirea, 
revenindu-și din uimire, în ochii lui puteam citi un soi de tristă oroare.”

Acest gen de text precum și poezia Rosaliei de Castro pe care copiii o recită la școală („Yo voy 
a caer en dónde / nunca el que cae se levanta [Voi cădea acolo unde/ nimeni care cade nu 
se mai ridică”]) multiplică aluziile la moarte pe parcursul întregului film și impun un ton foarte 
specific, care corespunde citatelor din Frankenstein și, bineînțeles, la nivelul intrigii, aventurii 
pe care o trăiește Ana.

8 Ángel Fernández-Santos și Víctor Erice, “El espíritu de la colmena (scenariu)”, Editura Elías Querejeta, 
1976, pag.141.
 9 Remando al viento (Gonzalo Suárez, 1988) are multe asemănări cu proiectul original al filmului El 
espíritu de la colmena.

10 Am putea să facem referire la câteva exemple: Nathanael îl materializează pe omul de nisip în 
Coppelius, în timp ce Ana îl materializează pe spirit în omul fugar, Nathanael, când este descoperit de 
Coppelius, se îmbolnăvește și cade pradă febrei. Prima sa întrebare după ce se trezește este legată de 
omul de nisip  Ana se îmbolnăvește și ea după înâlnirea cu monstrul. Când se trezește, îl invocă din nou. 
Pentru Clara, episodul cu Coppelius nu poate fi real, ci doar o fantezie a lui Nathanael. Întâlnirea Anei 
cu monstrul poate fi descrisă, la râdul ei, ca onirică. Ochii apar ca obsesie și temă centrală pe parcursul 
întregii relatări – ochii Anei, ochii lui Don José.
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La toate aceste citate literare trebuie să le adăugăm pe cele picturale. Directorul de imagine, 
Luis Cuadrado, comenta în legătură cu acest aspect: „Îmi aduc aminte că Erice (...) m-a luat 
cu el să vedem o berărie (...) să vedem împreună niște lumini, niște culori. Și mi-a adus niște 
gravuri de Vermeer și Rembrandt penru niște nuanțe de galben și niște umbre verzui care 
îl interesau pe el.” Influența pictorului olandez din secolul XVII, Jan Vermeer van Delft, este 
evidentă în ceea ce privește reprezentarea mamei, Teresa, în atmosfera creată în casă, în 
special atunci când o vedem la începutul filmului scriind o scrisoare lângă acea fereastră mare 
cu geamul caracteristic care imită formele hexagonale ale plasei metalice de la stupi sau când 
[Fig. 1], stând în picioare, cântă fără chef și cu nepăsare câteva note la pian [Fig. 2, 3].

În legătură cu influențele picturale din El espíritu de la colmena, atât cele legate de lumini cât 
și cele iconografice, sunt menționați frecvent și Caravaggio sau Zurbarán, dar nu există nici o 
îndoială că tablourile lui Vermeer au fost punctul clar de referință pentru a compune acele „por-
trete ale Teresei”. Este adevărat că Vermeer se caracterizează prin atmosfera sa luminoasă și 
caldă, cu personaje aparent fericite, însă în unele tablouri, cum ar fi Femeie cu o balanță (c. 
1662-1664) [A se vedea “ Paralelismul dintre imagini”, p. 27],Cântăreața la chitară (c. 1664) 
sau Doamnă cu femeia de serviciu ținând o scrisoare (c. 1665-1670), se poate observa o 
atmosferă mai tenebroasă, cu o lumină directă care pune în evidență personajele pe un fond 
de umbre ce se întind, câteodată, până în prim-planul imaginii. Opera lui Vermeer reprezintă, 
oricum, o sursă inepuizabilă de iconografie și nu se oprește la o Teresa care ar putea să fie una 
dintre femeile caracteristice ale pictorului din Delft, scriind scrisori de dragoste sau cântând la 
virginal. Pe de altă parte, putem oare să facem legătura între Fernando, închis în biroul său cu 
oamenii de știință pe care Vermeer i-a conceput pentru a crea Astronomul (1668) sau Geogra-
ful (1668-1669)? [A se vedea “ Paralelismul dintre imagini”, p. 27]. Mai mult, un tablou al unui 
pictor contemporan cu Vermeer, Emanuel de Witte, Încăpere cu o femeie cântând la virginal 
(c. 1665-1670), este tulburător ca o premoniție prin iconografia sa: o femeie cântând la virginal 
lângă o fereastră; într-o încăpere alăturată, la capătul unui hol format de două uși deschise, 
femeia de serviciu măturând. Pare să fie, pur și simplu, o scenă din El espíritu de la colmena.

Lecția de muzică, 
Johannes Vermeer (c.1660)

Femeie ținând o balanță, Johannes Vermeer 
(c. 1662-1664)

Geograful, Johannes Vermeer (c. 1668-1669)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

VERMEER, REMBRANDT, CARAVAGGIO, ZURBARÁN
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În mare parte, primele interpretări ale fimului El espíritu de la colmena se concentrează 
pe presupusul său mesaj politic, ceva foarte comun multor filme spaniole ale acelei vremi, 
în special cele cu repercusiuni la nivel internațional, cum sunt, de pildă, filmele lui Carlos 
Saura. Unul din textele cele mai remarcabile care se refereau, cu anumite nuanțe, la 
acest model de interpretare, a fost cel al lui Fernando Savater, „Riesgos de la iniciación 
al espíritu” („Riscurile inițierii spiritului”), text care a fost publicat în 1976 ca prolog la 
volumul în care a apărut scenariul lui Víctor Erice și al lui Ángel Fernández-Santos și 
despre care Erice însuși spunea că este unul dintre cele mai bune texte pe care le-a citit 
în legătură cu filmul:

„Stupul în interiorul căruia se frământă spiritul lui Erice este, fără îndoială, Spania. Ar fi la fel de absurd 
să scoatem filmul din context și să uităm acest fapt – depreciindu-l până la gradul de alegorie nedefinită 
–, precum ar fi să subordonăm în întregime semnificația sa respectivului moment zbuciumat din istoria 
Spaniei. Spiritul iubește concretul, dar acesta îi dă putere să meargă mai departe, dincolo de orice 
eveniment real; are caracter istoric, ne dezvăluie și conștientizează istoria, totuși fără să rămână prizi-
onerul necesității acesteia. Suntem martorii unei pledoarii împotriva fascismului a cărei verosimilitate 
estetică și etică îl determină, din fericire, să depășească abordarea strict politică ‒ adică strategică – a 
antifascismului”.

Ne aflam în fața unui film care folosea aceleași elemente precum multe din filmele spani-
ole contemporane, dar înzestrându-le cu o nouă semnificație, fapt care nu a fost trecut cu 
vederea de către critica cea mai incisivă a epocii, inclusiv de către intelectuali – Savater, 
de exemplu, fără să căutăm mai mult – ce proveneau din domenii de cunoaștere precum 
filozofia. Un astfel de caz este și cel al lui Eugenio Trías și textul acestuia „Cerrar los ojos” 
(„A închide ochii”) ce a apărut în 1973, odată cu premiera:

„Este evident vorba de simboluri, fetița, floarea și Frankenstein sunt simboluri, pisica, puțul, craniul, 
soldatul republican... Dar aceste simboluri nu sunt extinse în mod excesiv, nu se întrec în semnificații, 
nu fac trimitere la cuvinte mari precum Rău sau Interzis. Sunt cuvinte cu adevărat întrupate și tocmai 
de aceea parfumate, așa cum este cazul ciupercii veninoase, sau splendide, precum fagurele. Ar fi mai 
potrivit dacă am vorbi despre indicii, despre urme, cum e cea descoperită lângă puț, sau cum ar putea 
fi considerată lipsa ochilor simpaticului Don José (...) Dacă urmărim aceste indicii care stau acolo, la 
vedere, evidente pentru cei care știu să le vadă;  dacă urmărim aceste săgeți (...)va apărea un întreg 
cosmos”.

Totuși, critica internațională a căzut în mare măsură în această cursă a interpretării. Ne 
aflam în anii sfârșitului epocii lui Franco și tot ceea ce ieșea din Spania și purta o mini-
mă aparență de predispoziție critică era tradus în virtutea acestor simboluri și parabole, 
ajungându-se, în unele cazuri, la o exagerare delirantă a interpretării (o scrisoare cu un 
timbru cu chipul lui Franco ars în șemineu putea să devină o alegorie a sfârsitului regi-
mului, de exemplu). Din fericire, o anumită parte a criticii spaniole a văzut imediat care 
erau adevăratele virtuți ale filmului, descoperirile sale în materie de formă și acestea 
au fost interpretările care, cu anii, s-au impus până la urmă. Să luăm în considerare, de 
exemplu, fragmentul scris de Juan Miguel Company, „El silencio y el mito” („Tăcerea și 
mitul”), datat tot din 1973:

„Opera lui Erice abordează un nou gen de viziune, de realitate filmică. O structură deschisă, poema-
tică și muzicală care înlocuiește narațiunea închisă, mecanismele obișnuite ale fabulației – atât de 
complice cu spectatorul – caracteristice cinematografului nord-american. Aici nu mai există o ficțiune, 
personajele nu sunt definite din punct de vedere psihologic repectând tiparele prestabilite ale cinema-
tografiei clasice. Spațiul filmic se transformă, în același timp, în spațiu simbolic (...) și acesta are rolul 
unei cutii de rezonanță a unui motiv central pe care l-am putea defini, oarecum, ca o temă recurentă 
a prezenței-absenței.”.

Acest curent al criticii a fost cel care a produs interpretările cele mai sugestive ale filmului El 
espíritu de la colmena și, de asemenea, textele cele mai frumoase, cum este cel al lui José 
Luis Téllez, pe care acesta i l-a dedicat cu ocazia centenarului cinematografiei în 1995:

„Primul lungmetraj al lui Víctor Erice propune o reflecție de adâncă profunzime asupra dislocării coduri-
lor tradiției orale în momentul în care sunt penetrate de către universul urban: trenul și un cinematograf 
ambulant, conturând încă de la început ambivalența referențială care articulează coloana vertebrală a 
filmului. Ambele dispozitive, multiplicându-și puterea reciproc, aduc în scenă simbologia corpului adult, 
prin reprezentarea lui Frankenstein și sosirea clandestină a bărbatului rănit care sare din tren și pe 
care mica protagonistă îl descoperă în casa părăsită, casă ce capătă rolul de scenă a jocurilor sale și 
a reprezentărilor fantasmatice; corpul totodată legat de procesul instituțional de învățătură cu ajutorul 
unui manechin anatomic făcut din bucăți, de uz școlar. 

(…) Fiind narat cu ajutorul planurilor fixe și cu foarte puține dialoguri, marcat în mod eficace de o 
muzică de o sobrietate spartană, filmul – una dintre operele absolute ale cinematografiei spaniole și 
una dintre cele mai singulare din istoria filmului universal – posedă o vrajă imposibil de definit și redă 
adierea unei lumi onirice proprii care nu poate fi pusă la îndoială”.

Un film care pune accentul pe cinematografie în centrul relatării sale, transformând-o în 
motorul care pune în mișcare mecanismului său dramatic, ajunge să devină un film-idol 
pentru mulți cineaști. Printre ei am putea să-l cităm pe nord-americanul Monte Hellman, 
care nu numai că a inclus filmul lui Erice în unul din filmele sale (Road to Nowhere, 2010), 
dar îl și menționează ca fiind filmul său preferat. Vorbind despre experiența sa ca spec-
tator al filmului, relatează:

„Néstor Almendros mi-a recomandat să văd El espíritu de la colmena al lui Víctor Erice pentru că știa 
că aveam nevoie de un director de imagine spaniol și credea că Luis Cuadrado avusese cele mai mari 
realizări din câte văzuse el. Știa, de asemena, că făcuse imaginea filmului când era deja aproape orb, 
apelând la descrierile unui asistent căruia îi dădea indicații despre cum trebuia să plaseze luminile. 
Almendros nu aflase că murise la puțin timp după aceea din cauza unei tumori cerebrale. 

Am văzut filmul de peste doisprezece ori, îl văd cu mai multă frecvență ca pe oricare 
altul dintre filmele mele preferate. Nu mă plictisesc niciodată: fiecare vizionare mă 
îmbogățește câte un pic. Filmul își dezvăluie secretele lent. Este o operă secretă și mis-
terioasă care abordează misterele cele mai profunde: creația și moartea. Vorbește, de 
asemenea, de relațiile familiale – între soț și soție, între părinți și copii, între surori ‒ și 
de încercările fiecărui personaj de a comunica, transmițând, în același timp, izolarea 
personajelor și singurătate lor ultimă. În sfârșit, este un film despre cinematografia însăși 
și despre puterea acesteia de a pătrunde în visurile noastre, de a ne trezi experiențele 
trăite și temerile pe care le avem”. 

RECEPȚIA FILMULUI
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V – RECOMANDĂRI PEDAGOGICE

O scurtă prezentare a figurii lui Víctor Erice poate fi interesantă 
– unul dintre marii cineaști spanioli și europeni ai modernității.

Este recomandabil să se detalieze contextul istoric în cadrul că-
ruia se desfășoară filmul: primii ani ai dictaturii lui Franco după 
terminarea Războiului Civil Spaniol. Ce știm despre acel moment 
istoric? Să cercetăm un pic înainte de a vedea filmul. 

Putem să vedem afișele filmului și elevii să propună ipoteze asu-
pra subiectului sau să spună cum își imaginează că va fi filmul.

VALOAREA UNUI CHIP
După cum s-a menționat în diferitele comentarii, în El espíritu de 
la colmena chipurile au o prezență și o valoare fundamentală. 
Multe dintre secvențe sunt construite în jurul prim-planurilor și în 
multe dintre momentele din film cineastul zăbovește asupra chi-
pului Anei sau al altor personaje aflate aproape permanent în tă-
cere. Într-un fel, timpul rămâne nemișcat în fața chipurilor și avem 
impresia că ne apropiem de intimitatea personajelor și în același 
timp le simțim impenetrabile. 

Putem să începem prin a ne aminti și a enumera cu toții momente 
ale chipurilor care ne-au emoționat în mod special (de exemplu 
Ana și Isabel la cinematograf, Teresa în momentul în care plea-
că trenul care îi va duce scrisoarea, micul dejun în familie după 
moartea fugarului, Ana înainte să apară Frankenstein, Ana, noap-
tea pe balcon, la  sfârșitul filmului). Să încercăm să fim cât mai 
exhaustivi. Ne vom da seama de enorma importanță pe care o au 
chipurile în film.  

În continuare, putem să alegem câteva momente care ne-au ră-
mas mai adânc întipărite în memorie și pe care, fără să le reve-
dem deocamdată, să încercăm să le descriem folosindu-ne de 
toate detaliile pe care ni le amintim. Cum era lumina asupra chi-
pului? Dar fundalul planului? Ce expresie avea personajul? Cărei 
stări emoționale asociem acel plan? Să notăm descrierile noastre 
bazate pe amintiri. 

Imediat după aceea, să vizionăm din nou fragmentele. Vom ve-
dea cum au deja o formă conturată în memoria noastră, poate 
că urmăresc îndeaproape realitatea filmului sau generează în 
noi o imagine paralelă. Evaluarea nu ține seama de cât de fidelă 
este imaginea din amintirea noastră, ceea ce urmărim prin acest 
exercițiu este să vorbim despre impresiile pe care le-a provocat 
filmul și, în același timp, cu ocazia celei de-a doua vizionări, să îl 
urmărim cu o atenție sporită. 

După vizionare și comentarii, putem să explorăm prim-planurile 
existente de-a lungul filmului, „capturând” momente cheie ale chi-
purilor: acest lucru înseamnă să oprim imaginea tocmai în acele 
momente care ni se par mai interesante sau mai intense și să 
extragem fotogramele corespunzătoare.11 Ar fi interesant să în-
cercăm să fim exhaustivi și să capturăm toate prim-planurile din 
film (de exemplu, ne împărțim în grupuri și fiecare grup obține 
prim-planurile unui personaj anume sau a unei părți a filmului), 
în așa fel încât capturile să ne ajute la realizarea unei analize 
transversale și adecvate a filmului din acest punct de vedere.

„Colecția” de chipuri ne va ajuta la analiza relațiilor, aspectelor 
comune etc. Unul dintre elementele pe care le vom observa cu 
toată probabilitatea prin intermediul capturilor este felul în care 
s-a lucrat cu efectele de lumină pe chipuri. 

LUMINA DE PE CHIPURI
Fie prin intermediul capturilor, fie în mod direct vizionând din nou 
filmul și oprindu-ne asupra prim-planurilor, să observăm și să 
analizăm lumina. Va fi foarte important să găsim cuvintele potrivi-
te pentru a descrie lumina și influența acesteia asupra chipurilor. 
Vom vedea că vom utiliza cu frecvență cuvinte care aparțin altor 
câmpuri semantice pentru a vorbi despre lumină (‒ de exemplu, 
sinestezie) și vom folosi descrieri binare: lumină slabă sau puter-
nică; caldă sau rece, directă sau difuză. Ne referim, de aseme-
nea, la direcție: laterală, frontală, de 3/4 și contralumină. Există 
două forme de lumină care se repetă pe parcursul filmului și care 
au o relevanță specială: personajele lângă fereastră (de exemplu, 
Teresa scriind o scrisoare sau Ana în biroul tatălui ei) și reflexele 
și umbrele de pe chipuri (de exemplu, Ana la umbra copacilor sau 
noaptea, pe malul lacului).

După ce observăm planurile filmului putem să încercăm și noi 
să ne facem propriile planuri sau fotografii de chipuri în lumină. 
Putem să începem, de exemplu, cu personaje aflate lângă fe-
reastră în așa fel încât lumina să cadă pe chip (nu îi vom filma 
cu iluminare din spate): vom fi atenți la felul în care se răsfrânge 
lumina, vom modifica poziția personajelor față de sursa de lumină 
(facându-le să se îndepărteze de ea, schimbându-le poziția capu-
lui etc.), vom observa cum se schimbă lumina în diferite momente 
ale zilei. 

ÎNAINTEA VIZIONĂRII

DUPĂ VIZIONARE

11 Toate programele  pentru redarea filmelor au opțiunea de a 
realiza capturi (este de preferat acest procedeu în locul unei capturi 
de ecran). În VLC se activează accesând Preferințe / Vídeo, iar 
comanda rapidă pentru a o realiza este Shift + S.
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PRIVIRILE 
Prima colecție de capturi de chipuri ne va ajuta, de asemenea, 
să observăm câte din secvențele din film s-au construit pe baza 
privirilor: priviri între personaje – care în majoritatea păstrează 
tăcerea în timp ce se privesc  ‒ și priviri spre lumea din jur (mai 
ales cele ale fetițelor). Este vorba de o tehnică de montaj funda-
mentală în cinematografie, cunoscută ca plan/contraplan (privirile 
dintre personaje) și câmp/ contracâmp (atunci când privirile se 
îndreaptă înspre un spațiu sau peisaj). 

 Putem să analizăm câteva dintre aceste secvențe, observând în 
mod special direcția în care se îndreapă privirile și poziția came-
rei față de personajul care privește și față de obiectul sau per-
soana pe care o privește. Vom vedea cât este de important axul 
de pe care se filmează pentru a construi relațiile prin intermediul 
montajului, deoarece în cazul în care nu se stabilește această 
corespondență, noi, ca spectatori, nu vom stabili relația privirilor 
dintre planuri.

De exemplu: Putem și noi, la rândul nostru, să sne jucăm cu cap-
turile pentru a construi noi relații.

Ar fi interesant, de asemenea, să abordăm un exercițiu de montaj; 
putem să-l realizăm cu o cameră video și un program de editare 
video sau, într-un mod mai simplu, cu fotografii. Altă posibilita-
te interesantă ar fi ca acest exercițiu practic să se desfășoare 
pe grupuri. Fiecare grup ar realiza între 1 și 3 planuri ale unui 
personaj în timp ce privește și câteva fotografii cu ceea ar putea 
să vadă (persoane și spații). Apoi vom pune în comun materia-
lul tuturor și vom construi o mică secvență plecând de la priviri 
(planuri/ contraplanuri/ și câmpuri/ contracâmpuri).

TRANSFORMAREA LUMINII ÎN CADRUL SPAȚIILOR 
În același mod în care prelucrarea luminii de pe chipuri în El espíritu de la colmena a fost realizată în mod 
excepțional, tot astfel se poate considera și modul în care s-a lucrat cu lumina în spații, atât exterioare, 
cât și interioare. În plus, pe tot parcursul filmului se repetă trecerea timpului în același spațiu sau peisaj, 
care apare transformat datorită luminii, fie din cauză că se filmează în momente foarte diferite ale zilei 
(prima oră a dimineții, la prânz, după-masa, seara sau noaptea), fie pentru că fenomenele meteorologice 
influențează lumina (total diferită într-o zi însorită față de o zi plumburie sau alta în care treceu câțiva nori).

Putem și noi la rândul nostru să observăm ceea ce ne înconjoară și să alegem un loc din care să construim 
propriul nostru Jurnal al luminii sau Jurnal al anotimpurilor. După ce analizăm caracteristicile acestui spațiu, 
alegem care ar putea să fie cadrul optim pentru a evidenția trecerea orelor și a zilelor. Menținând același 
cadru, vom fotografia spațiul pe parcursul orelor aceleiași zile (ar fi de preferat să includem și înserarea, 
căderea nopții și răsăritul) și/sau trecerea zilelor pe parcursul unei perioade mai lungi de timp (de exemplu, 
din toamnă până în primăvară). Expoziția liniară a seriei fotografice ‒ aranjând fotografiile în șir, una lângă 
alta – va fi o dovadă minunată în privința felului în care lumina și anotimpurile transformă spațiile.  
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MAGIA, MITUL, MISTERUL
Pentru a discuta acest subiect, vom începe cu ceva ce a făcut 
impresie, a avut impact sau i-a captivat în mod special pe elevi. 
Există un aer de mister în totalitatea filmul, realitatea și irealitatea 
nu par să fie foarte îndepărtate. Care dintre momente ni s-au pă-
rut, în mod special, magice sau misterioase?

Putem să identificăm și să analizăm câteva elemente, figuri și 
simboluri proprii mitologiei, dar și universului romantic, care se 
poate extinde până la literatura fantastică de mai târziu: care sunt 
motivele, dintre cele care apar în film, pe care le putem pune în 
relație cu misterul? Ce motive am citit, auzit sau văzut în povești, 
cărți, filme? Am putea să elaborăm o primă listă: pădurea, luna 
plină, lacul, puțul...

Ar fi frumos să începem o cercetare asupra operelor literare, 
plastice și cinematografice în care sunt prezente aceste elemente 
găsindu-ne, astfel, locul în cadrul unei tradiții enorm de bogate.

RELAȚIILE FAMILIALE ȘI TĂCERILE
În viața de familie a protagoniștilor filmului una dintre trăsăturile 
cele mai caracteristice și mai tulburătoare este liniștea, lipsa de 
comunicare. Doar surorile par să mențină conversații mai mult 
sau mai puțin fluide, conversații care sunt, aproape de fiecare 
dată, provocate de către Ana (care va rămâne și ea la rândul ei 
cucerită de tăcere după noaptea petrecută în pădure). Părinții 
abia vorbesc între ei (ne amintim vreun dialog?) și foarte puțin cu 
fetele (ce dialoguri ne reamintim?). Adulții, atât de laconici, atât 
de tăcuți, par că trebuie să apeleze la scriere ca să spună ceva 
(Fenando cu notițele sale despre stupi, Teresa cu scrisorile).

Am putea să începem să vorbim despre secvențe sau momente 
în care aceste tăceri sau neputința de a comunica cu alții ne-
au transmis senzația că sunt incomode, tensionate sau greu de 
înțeles. 

Tăcerea generează multe întrebări. De ce nu vorbesc persona-
jele? Ce li se întâmplă? Ce anume ni se transmite prin aceste 
tăceri, fără să fie exprimat ca atare? Putem să începem prin a ne 
întreba ce anume știm, ce intuim că li se întâmplă personajelor 
înăuntrul lor, care le sunt emoțiile și de ce nu și le împărtășesc cu 
cei mai apropiați. 

Câteodată, se întâmplă ca în sânul familiilor să nu se spună tot, 
să existe lucruri care să rămână sub tăcere. Putem să discutăm și 
să reflectăm asupra acestui fapt.

Toată acestă reflecție merge mult mai departe, bineînțeles, dinco-
lo de posibilele tăceri legate  de contextul istoric al personajelor 
(Războiul Civil, exilurile, tăcerile pe care le produc). Este vorba de 
a profita de ocazie pentru a medita asupra emoțiilor, dificultăților 
de comunicare, ceea ce nu se spune și nu se întreabă.

GENERIC VIZUAL
p. x: Afișul filmului El espíritu de la colmena © Video Mercury Films / p. x: Carlos Saura, La caza, 1965 © Bocaccio Distribuciones / p. x: Basilio Martín Patino, Nueve cartas a Berta, 1965 © Hispano Foxfilm / p. x: Paulino Viota, Contactos, 1970 © Paulino 
Viota / p. x: Pere Portabella, Vampyr/Cuadecuc, 1970 © Sherlock Films / p. x: Claudio Guerín Hill, José Luis Egea, Víctor Erice, Los desafíos, 1969 © Hispano Foxfilm / p. 13: Víctor Erice, El sur, 1983 © / p. x: Víctor Erice, El sol del membrillo, 1992 © C.B. 
Films / p.x:Correspondencias: Víctor Erice y Abbas Kiarostami, 2005-2007 © Intermedio / p. x, x: Víctor Erice, La Morte rouge, 2006 © Nautilus Films / p. x: Víctor Erice, Alumbramiento, 2002 (Episod din serialul colectiv Ten Minutes Older: The Trumpet) © 
Ottfilm GmbH / p. x: Johannes Vermeer, Lecția de muzică, c.1660. Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2016 - www.royalcollection.org.uk / p. x: Vilhelm Hammershøi, Interior, 1901 © Ordrupgaard, Copenhagen ‒ Photo: Anders Sune Berg 
/ p. x:  Johannes Vermeer, Femeie ținând o balanță, c.1664 - Courtesy National Gallery of Art, Washington / p. x: Johannes Vermeer, Geograful, c.1669 - http://www.staedelmuseum.de/ p. x: Vilhelm Hammershøi, Uși deschise, 1905 ©The David Collection, 
Copenhagen ‒ Photograph by Pernille Klemp. www.davidmus.dk / p. x: Vilhelm Hammershøi, Interior cu vedere spre galeria exterioară, 1903 ©The David Collection, Copenhagen ‒ Photograph by Pernille Klemp. www.davidmus.dk / pp. x, x, x: Pedro Costa, 
O Sangue, 1989 © Pedro Costa / p. x: Jacques Rozier, Rentrée des clases, 1956 © L’Agence du court-métrage / p. x: James Whale, Frankenstein, 1931 © Universal Pictures 

ELIPSE
Unul din elementele formale și narative fundamentale ale 
construcției filmului El espíritu de la colmena este elipsa, o tehni-
că care are legătură directă cu unul dintre procedeele cinemato-
grafice principale abordate în film: jocul de-a „a arăta/ a ascunde” 
[a se vedea „Aspecte cinematografice ale unei fotograme” și „O 
secvență. Casa: explorarea lumii, construirea timpului”, pag. 25].
Putem să ne gândim la elipsa temporală și narativă a întoarcerii 
Anei la casa părăsită după prima sa vizită. Erice ne menține în 
aceeași situație, cu același cadru. Nu știm cât timp a trecut și 
nici ce s-a întâmplat între prima și a doua vizită. Același lucru se 
întâmplă și cu  spațiile goale, cu tăcerile personajelor, această 
alegere a cineastului ne interoghează, ca spectatori, ne face să 
avem un rol activ, aproape creativ, care completează în imaginația 
noastră ceea ce filmul semnalează sau evocă fără să dezvăluie. 
Ne amintim o altă elipsă din film? Cum influențează narațiunea? 
Cum ne situează pe noi, ca spectatori?

ÎMPĂRTĂȘIREA EMOȚIILOR.  
O POSIBILĂ SCRISOARE DIN PARTEA ANEI
După noaptea petrecută în pădure, Ana rămâne în tăcere, fără să 
pronunțe nici un cuvânt. Să ne imaginăm că ar scrie cuiva o scri-
soare ca să explice ce i s-a întâmplat în toate acele zile: proiecția, 
școala, vizitele la casa de lângă puț, zilele și nopțile petrecute în 
casă (și afară...). Putem să ne imaginăm și să ajungem la o con-
cluzie în legătura cu persoana căreia ar putea să-i scrie: mamei, 
tatălui, surorii, fugarului, profesoarei? Ce i-ar scrie? Să încercăm 
să scriem această scrisoare în numele Anei.
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