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CinEdin tehtävänä on tehdä seitsemäs taide tunnetuksi niin kulttuurin tuotteena kuin keinona jäsentää maailmaa. Tätä varten 
on kehitetty yhteinen pedagogia, jonka pohjana on hankkeeseen osallistuvien maiden tuottamista elokuvista koostuva kirjasto. 
Lähestymistapa soveltuu omaan aikaamme, jolle on tyypillistä, että tapamme nähdä, ottaa vastaan, levittää ja tuottaa kuvia ko-
kee nopeita, yhä suurempia ja jatkuvia muutoksia. Näitä kuvia me näemme elokuvateattereiden valkokankaalla ja monenlaisissa 
kuvaruuduissa, niin televisiossa, tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimessakin. Elokuva on nuori taiteenlaji, jonka on monesti 
ennustettu kuolevan. On selvää, että näin ei ole tapahtumassa.

Nämä muutokset heijastuvat elokuvaan. Sen esittämisessä on otettava erityisesti huomioon, miten sirpaloituneeksi elokuvan 
katselu valkokankaalta ja erilaisista kuvaruuduista on muuttunut. CinEdin julkaisujen tarjoama ja kannattama pedagogia on 
herkkä ja induktiivinen, interaktiivinen ja intuitiivinen. Se antaa tietoa ja analyyttisiä välineitä ja mahdollistaa dialogin kuvien ja 
elokuvien kanssa. Teoksia analysoidaan eri tasoilla ja kokonaisuuksina, mutta myös osina ja eri kohdista – mukana ovat pysäy-
tetyt kuvat, rajaukset ja jaksot.

Pedagogiset kirjaset ohjaavat suhtautumaan elokuviin vapaasti ja joustavasti. Yksi tärkeimmistä haasteista on saada kontakti 
elokuvan kuviin eri tasoilla: kuvaus on tärkeä vaihe kaikissa analyyttisissä lähestymistavoissa; tarvitaan myös kykyä valita käsi-
teltävät kuvat sekä kulloinkin puheena olevista että muista elokuvista ja verrata niitä ottamalla mukaan kaikki esittävät ja kerto-
vat taiteet (valokuvataide, kirjallisuus, maalaustaide, teatteri, sarjakuva…). Tavoitteena on, etteivät kuvat pakene, vaan että ne 
saavat merkityksen. Elokuva on tässä mielessä synteettinen taide ja erittäin arvokas väline, kun halutaan kehittää ja vahvistaa 
nuorten sukupolvien tapaa katsoa.
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Pyöveli (El verdugo) on yksi maineikkaimpia espanjalaisia ja eurooppalaisia elokuvia. Se näyttää parhaimmillaan niin Luis Gar-
cía Berlangan työn ohjaajana sekä hänen yhteistyönsä käsikirjoittaja Rafael Azconan kanssa. He kirjoittivat yhdessä lukuisia 
käsikirjoituksia. Berlangan elokuvat ovat lajityypiltään usein mustia komedioita täynnä äänekkäitä, ahtaita joukkokohtauksia, 
joissa groteskin rajamailla liikkuvat henkilöt keskustelevat nerokkaan ironisesti ja tilanteet hipovat absurdia. Elokuvien aiheet 
käsittelevät usein kaikkein vakavimpia aiheita ainutlaatuisen sarkastisella otteella. Näin elokuvien oivaltava ja terävä sosiaalinen 
kritiikki näyttäytyy petollisen keveänä.

Kuten kaikki suuret taideteokset, Pyöveli menee henkilöhahmojaan ja tilanteita pidemmälle. Sen vuoropuhelut ja ikimuis-
toinen mise-en-scéne (lavastusta ja esineiden sekä näyttelijöiden esillepanoa, kutsutaan usein termillä ’näyttämöllepano’ tai 
’näyttämölle asettaminen’, suomentajan merkintä) tarjoavat loputtomasti aiheita ajatteluun. Muiden klassikkoelokuvien tavoin 
Pyövelissä näkyy myöskin syvä yleismaailmallinen arvo, vaikka se samaan aikaan onkin vakaasti juurtunut omaan historialliseen 
kontekstiinsa – Espanjaan 1960-luvun alussa, jolloin Francon diktatuuria on kestänyt 20 vuotta ja taloudellinen kehitys on täy-
dessä vauhdissa. Elokuva tuomitsee kuolemanrangaistuksen, mutta kuten Berlanga itse on sanonut, se on paljon muutakin. Se 
on elokuva vapaudesta ja sen puutteesta; yksilön valinnasta, mukautumisesta; yhteiskunnan tuottamasta väkivallasta ja sorrosta, 
joka kohdistuu yksilöihin; se on lähes tarkka analyysi Hannah Arendtin termistä ”pahuuden arkipäiväisyys”. Pohjimmiltaan elo-
kuva on julma, säälimätön kuvaus ihmiskunnan tilasta. Kaikista näistä syistä Pyöveli on tänä päivänä ehdottomasti tarpeellinen 
elokuva – sen lisäksi että kuolemanrangaistus on poistettu käytöstä Euroopassa – jolla on erityinen merkitys nuoremmalle kat-
sojapolvelle, joka voi elokuvan kautta pohtia muita näkymättömämpiä rangaistuksen ja kuoleman muotoja, yksilön vastuuta ja 
velvollisuuttamme käyttää tätä vastuuta.

PÄÄKIRJOITUS TUOTANTOTIEDOT

Alkukielinen nimi: El verdugo
Italiankielinen nimi (yhteistuotanto): La ballata del boia
Vuosi: 1963
Kesto: 87 min
Formaatti: 1:1,66
Maa: Espanja / Italia

Ohjaus: Luis García Berlanga
Apulaisohjaaja: Ricardo Muñoz Suay
Käsikirjoitus: Luis García Berlanga ja Rafael Azcona
Käsikirjoitus assistentit: Ennio Flaiano
Tuotantoyhtiö: Naga Films S.A. (Madrid) / Zebra Films S.P.A. 
(Rooma)
P.C. linjatuottaja : José Manuel M. Herrero
Kuvaus: Tonino Delli Colli
Toinen kamera: Miguel Agudo
Lavastus: José Antonio de la Guerra
Leikkaus: Alfonso Santacana
Musiikki: Miguel Asins Arbó e Adolfo Waitzman (Twist El 
verdugo)
Äänisuunnittelu: Felipe Fernández

Näyttelijät: Nino Manfredi (José Luis), José Isbert (Amadeo), 
Emma Penella (Carmen), Ángel Álvarez (Álvarez), José Luis 
López Vázquez (Antonio), María Luisa Ponte (Estefanía), 
Guido Alberti (vankilan johtaja), María Isbert (Ignacia), 
Alfredo Landa (suntio), Chus Lampreave (vierailija 
rakenteilla olevassa asunnossa), Manuel Aleixandre (vanki)

Cartel español, checo e italiano
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Kompositio

Sosiaalinen kritiikki Otot ja 
leikkaukset

Ääni ilmaisukeinona

Tila
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KOMPOSITIO

 Pyövelissä käytetty rajaus on hyvin monisyinen ja se on 
saavutettu taiturimaisella tarkkuudella. Otetaan esimerkiksi 
täydellinen symmetria tämän otoksen ruutukaappauksessa. 
Toistuvina elementteinä syvyys ja liike ovat keskeisiä. Jokai-
nen otoksen elementti on merkittävä, sillä rajaus muuttuu 
jatkuvasti henkilöhahmojen vaihtaessa usein paikkaa ja sa-
malla suhdettaan muihin hahmoihin mutta myös siksi, että 
kamera on lähes jatkuvassa liikkeessä seuraten täydellisesti 
tätä liikettä. Näemme päähenkilö José Luisin taka-alalla hyvin 
pienikokoisena, samaan aikaan appi, joka on pyöveli, näkyy 
etualalla. Myöhemmin José Luis kuitenkin liikkuu etualalle 
istuessaan pöydän ääreen (symbolisesti ottaen Amadeon 
paikan)

TILA

Jokainen elokuvassa käytetty tila on valittu ja järjestelty aina-
kin kahdella tavalla. Yhtäältä, tila vaikuttaa omalta osaltaan 
siihen, miten henkilöt on kuvailtu ja yleisemmin miten es-
panjalainen tuon ajan yhteiskunta kuvaillaan. Toisaalta, se on 
merkittävä osa mise-en-scéne’ä, mahdollistaen henkilöhah-
mojen paikkojen vaihtelun ja siten muutokset heidän väli-
sissä suhteissaan. Esimerkiksi Amadeon ja Carmenin asun-
nossa on valtavasti tilaa liikkua ulko-ovelta, käytävää pitkin 
olohuoneeseen, jossa on pöytä etualalla ja keittiö taka-alalla 
sekä vielä ikkuna, josta on näkymä naapurin pihaan. Jokai-
sella lavasteen elementillä on merkitys, kuten käsipyyhe pai-
nottaen käsienpesua ja lamppu, jonka voi rinnastaa sähkö-
tuoliin.  

OTOT JA LEIKKAUKSET

Pyövelin voi nähdä elokuvana päätöksistä, sillä jokainen 
päätös tehdään aina jonkin toisen kustannuksella, joka 
jätetään pois, kaupataan pois, leikataan pois. Päähenkilö 
näyttää tuominneen itsensä esittämään pyövelin roolia 

tekemällä päätöksiä melkeinpä oman tahtonsa vastaisesti tai 
ehkäpä vakaumuksen puutteesta (useasti elokuvan aikana 
hän toistaa sanat ”yo no quería… [en halunnut]” tai kuten 
heti tämän rajauksen jälkeen ”minä saan aina surkeimmat 
työt”). Oviaukot ja kynnykset ovat uskomattoman tehokkaita 
visuaalisia vertauskuvia ristiriitatilanteissa, joissa täytyy va-
lita kahden eri toimintatavan välillä. José Luis kieltäytyy jat-
kuvasti astumasta tiloihin, jotka vievät häntä kohti pyövelin 
roolia, vaikka hän poikkeuksetta lopulta astuu niihin ylittäen 
kynnyksen ja samalla sivuuttaen omien arvojensa asettamat 
rajat. Hän tekee tämän kahdesti tässä ruudussa; ensin astu-
malla asuntoon ja sen jälkeen menemällä keittiöön. 

SOSIAALINEN KRITIIKKI

Berlanga ja Azcona, jotka ovat kirjoittaneet yhdessä tämän ja 
monia muita Berlangan elokuvia, ovat taitavia käsittelemään 
vakavimpiakin aiheita terävällä ja purevalla tavalla vain satun-
naisten keveiden välähdysten saattelemana. Sillä sekunnilla, 
kun hymy on nousemassa katsojan kasvoille, sen tilalle kehit-
tyy lamauttava puistatus. Berlangan ja Azconan elokuvalli-
nen taituruus ovat peräisin Espanjan vahvasta kirjallisesta 
ja taiteellisesta perinteestä, jossa kirjailijat kuten Quevedo 
ja Valle-Inclán sekä taiteilijat kuten Goya, käyttivät satiiria, 
groteskia ja makaaberia luodakseen hilpeitä, halveksivia ku-
vauksia sosiaalisesta ja poliittisesta todellisuudesta. Berlanga 
ja Azcona jatkavat näitä perinteitä.

ÄÄNI ILMAISUKEINONA

Berlanga käyttää myös ääntä ilmaistessaan satiirista ai-
komustaan. Repliikkien äänittäminen jälkikäteen on valinta, 
joka tarjoaa paljon teknistä ja luovaa vapautta. Berlanga suo-
si dubbausta, esimerkiksi siksi, että pystyi kirjoittamaan re-
pliikkejä uudelleen leikkausvaiheessa. Hän kasvattaa äänen 
johtoaatetta taustan metallisilla äänillä, jotka basson tavoin, 
muistuttavat meitä kuristuspannan mekanismista. Joskus 
äänet liittyvät pyövelin apuvälinelaukkuun, mutta toisina

ELOKUVALLISIA NÄKÖKULMIA RUUTUKAAPPAUKSEEN SYNOPSIS 
Luis García Berlangan kirjoittamana 

José Luis on nuori hautaustoimiston työntekijä, joka tapaa 
pyövelin nimeltä Amadeo eräällä työkeikallaan vankilassa. 
Hän palauttaa Amadeon unohtamat työvälineet tämän au-
tolle, jossa José Luis tapaa pyövelin tyttären, Carmenin. Ro-
manssi roihahtaa nopeasti. Amadeo yllättää parin sängystä ja 
pakottaa heidät naimisiin. 

Tapahtumien edetessä, valtion asuntojärjestelmä myöntää 
Amadeolle asunnon, jossa hän ja nuori pari, joka odottaa 
lasta, saavat asua. Tarjouksessa on kuitenkin yksi ehto; hänen 
jäädessä eläkkeelle vävypojan on jatkettava pyövelin am-
mattia tai muuten he kaikki joutuvat muuttamaan muualle. 
José Luis on aluksi ajatusta vastaan, mutta hyväksyy lopulta 
viran vakuuttuneena, ettei hänen tarvitse koskaan toteuttaa 
yhtäkään teloitusta sillä kuolemantuomiota ei ole käytetty 
moneen vuoteen. Sellainen päivä tulee kuin tuleekin, kun 
José Luis määrätään tekemään teloitus. Koko perhe lähtee 
Palma de Mallorcalle, jossa José Luisin on määrä teloittaa 
vanki. He yrittävät saada kaiken irti ajastaan saarella, he ajat-
televat matkaa lomana varmana siitä, että vanki vapautetaan. 
Poliisi kuitenkin kutsuu José Luisin vankilaan, jossa kaksi van-
ginvartijaa käytännössä raahaa häntä kohti mestauslavaa, 
jossa vanki on tarkoitus teloittaa
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Elokuvan historiallinen konteksti
kirjoittanut Fernando Trueba1

Berlangan ystävä kertoi hänelle tarinan Pilar Pradesin teloituksesta. Prades tunnettiin ´Valencian 
myrkyttäjänä´ ja hän oli viimeinen nainen, joka joutui mestauslavalle Espanjassa vuonna 1959. 
Ilmeisesti, kun teloittaja sai kuulla teloitettavan olevan nainen, hän meni paniikkiin ja päätös-
valtainen virkavallan edustaja joutui huumaamaan teloittajan (virallinen termi oli ”rauhoittaa”), 
jotta hän pystyi suorittamaan tehtävänsä. Teloittaja oli huumattu niin läpikotaisin, että hänet 
piti kirjaimellisesti raahata mestauslavalle.  

Lähes saman tien Berlangan mieleen tuli kuva suuresta valkoisesta huoneesta, jonka läpi käve-
lee vanki tavanomaisen saattueen seuratessa mukana perässään pyörtynyt teloittaja, jota kan-
taa kaksi vartijaa. Kuva kummitteli Berlangan mielessä muutaman vuoden ajan, kunnes hän ja 
käsikirjoittaja Rafael Azcona ryhtyivät kirjoittamaan tarinaa, joka huipentuu tähän kuvaan ja 
josta syntyi Pyövelin käsikirjoitus. Berlanga totesi usein, että tämä oli hänen uransa ainoa kerta, 
kun kuva tuli hänelle ennen ideaa tarinasta. 

Jos elokuvakriitikoilta ja historioitsijoilta kysyttäisiin mikä on Espanjan elokuvahistorian paras 
elokuva, he olisivat melko varmasti yksimielisiä ja äänestäisivät Pyöveliä. Kysely yleisöltä tuot-
taisi todennäköisesti saman vastauksen. Yksimielisyydestä huolimatta, tämä ei ole niinkään aka-
teeminen vaan enemmänkin riskialtis elokuva. Elokuva oli vaarallinen, koska se käsitteli arkaa 
aihetta, jolle aikakauden poliittinen ilmapiiri ei ollut suotuisa. Elokuvaa tehdessä syntyi monia 
esteitä, jotka piti selvittää. Elokuva oli myös siksi riskialtis, että siinä dramaattista ja tuskallista 
aihetta käsiteltiin koomisessa kontekstissa. 

Pyöveli kuvattiin vuonna 1963. Francon diktatuuri, joka kesti lähes 40 vuotta (1939-1975), oli 
jatkunut jo kaksi kolmasosaa kokonaiskestostaan. Franco valmisteli seuraavalle vuodelle suuria 
juhlallisuuksia harhaanjohtavalla nimellä ”25 rauhan vuotta”. Kaksi Francon hallinnon tekemää 
merkittävää rikosta ovat oleellisia Pyövelin historiallisessa kontekstissa. 

Kuvaaminen oli aloitettu huhtikuun 15. päivä 1963. Se oli maanantai. Kolme päivää myöhem-
min, 18. päivä, sotilastuomioistuin tuomitsi Julián Grimaun, salaperäisen kommunistijohtajan, 
kuolemaan. Kaksi päivää tämän jälkeen, koettuaan julman kidutuksen ja oikeudenkäynnin, jossa 
ei ollut mitään mahdollisuutta vapautumiseen, alokkaiden joukko ampui Grimaun, sillä poliisi 
ja armeija kieltäytyivät suorittamasta teloitusta. Teloitus hutiloitiin. Kahdenkymmenenkuuden 
laukauksen jälkeen Grimau oli yhä elossa ja ampujien joukon luutnantti joutui suorittamaan 
tehtävän loppuun. Tapaus jäi piinaamaan luutnanttia koko loppuelämäksi ja hän kuoli psykiatri-
sessa sairaalassa. Nämä erityiset tapahtumat lasketaan Francon vastuulle. 

Elokuvan ensi-ilta oli tulossa Venetsian elokuvafestivaalille elokuun 24. päivä. Viikkoa ennen tätä 
päivää Francon hallinto lähetti kaksi anarkistia, Joaquín Delgadon ja Francisco Granadosin te-
loitettavaksi. 

Franco tunnettiin monessa maassa, ei mitenkään yllättävästi, nimellä ”pyöveli”. Italiassa Berlan-

HISTORIALLINEN JA KULTTUURINEN KONTEKSTI 

gan elokuvan nimi oli La ballata del boia (Pyövelin balladi). Francon hallinnon tuohon aikaan 
suorittamat teloitukset johtivat voimakkaisiin kansainvälisiin protesteihin.

ELOKUVAUKSELLINEN JA KULTTUURINEN KONTEKSTI ELOKUVASSA1

Pyövelin kulttuurinen konteksti tulee esiin vahvasti elokuvan Madridin kirjamessuille sijoittuvassa 
kohtauksessa, jossa päähenkilöt vierailevat akateemikko Corcueran luona. Tämä on francolaisen 
älykön täydellinen tyyppiesimerkki signeeratessaan uusinta kirjaansa. Kohtauksen täydentää nuori 
pari, joka lähestyy kirjakojua ja kysyy Bergmania ja Antonionia käsitteleviä kirjoja (joista kukaan ei 
ole koskaan kuullutkaan, tarpeetonta sanoa), sekä poika joka haluaa esitteitä (ainut tarjolla oleva 
ilmainen lukumateriaali, jota me lapset yritimme aina saada käsiimme uneksiaksemme kirjoista, joi-
hin meillä ei ollut varaa). Olisi vaikea kuvailla kohtausta paremmin sen aikaista kulttuurista ilmapiiriä. 

Historiallisesti Espanjan vastainen kansainvälinen boikotti päättyi 1950-luvulla, kun Franco ja USA 
solmivat kahdenvälisiä sopimuksia ja Espanja liittyi Yhdistyneisiin kansakuntiin (YK). Seuraavan vuo-
sikymmenen aikana Espanjassa kuvattiin monia Samuel Brostonin eeppisiä tuotantoja: John Paul 
Jones (1959), Kuningasten kuningas (King of Kings 1961), El Cid (1961), 55 päivää Pekingissä (55 Days 
at Peking 1963), ja Rooman valtakunnan tuho (The Fall of the Roman Empire 1964). Vuosi ennen 
Pyöveliä, David Lean oli ehtinyt kuvata suuren osan Arabian Lawrence’a (Lawrence of Arabia 1962) 
Espanjassa sekä heti perään vuonna 1965 Tohtori Zivagoa (Doctor Zhivago).

Vuoden 1963 Venetsian elokuvajuhlilla, jolloin Pyöveli sai festivaalilla ensi-iltansa, oli esillä brittiläi-
sen uuden sukupolven elokuvia kuten John Schlesingerin Billy Liar (Billy the Liar), Tony Richardsonin 
Tom Jones – hulivilihurmuri (Tom Jones) ja erityisesti Harold Pinterin Joseph Loseylle kirjoittama 
Palvelija (The Servant), taidonnäyte joka ennakoi vuoden 1968 ja sen jälkeisen ajan elokuvallisen 
kehitystä.  

Vuonna 1963 julkaistiin niin ikään Mario Vargas Llosan La ciudad y los perros perros [Kaupungin 
koirat] sekä Julio Cortázarin Rayuela. Samana vuonna Bob Dylan julkaisi ensimmäisen albuminsa: 
The Freewheelin' Bob Dylan.

Tämä kaikki voitiin jäljittää eurooppalaisen elokuvan mullistukseen, joka alkoi vuonna 1959. Se oli 
esteettinen vallankumous ja uuden sukupolven esiinmarssi. Ranskalainen uusi aalto ja brittiläinen 
Free Cinema ”vapaan elokuvan” liike olivat muutoksen selvimpiä ilmenemismuotoja. Espanja seura-
si muutamaa vuotta myöhemmin perässä liikkeellä, joka tuli tunnetuksi nimellä ’uusi elokuva’. Sen 
huomattavimpia elokuvia olivat Miguel Picazon La tía Tula [Tula täti] (1964), Basilio Martín Patinon 
Nueve cartas a Berta [9 kirjettä Berthalle] (1965), Carlos Saura La caza [Metsästys] (1965), ja Angelino 
Fons’in La busca [Etsintä] (1966).

1  Ohjaaja, käsikirjoittaja, leikkaaja, elokuva ja musiikktuottaja. Hänen elokuviaan ovat mm. El año de las 
luces [Year of Enlightenment] (1986), Belle époque (Belle époque – muutosten aika) (1992) ja La niña de tus ojos 
[Unelmiesi tyttö] (1998), toisena käsikirjoittajana Rafael Azcona. Hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa oli Ópera 
prima (1980) ja uusin tuotantonsa La reina de España (2016).
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pyövelin tyttären kanssa periäkseen pyövelin työn ja voidakseen pitää asunnon, joka appiukolle on 
myönnetty. El pisito’ssa esitelty teema voimistuu tässä ja vie moraalisen turmeltumisen ja sosiaalisen 
rappion äärimmäiselle tasolle turvautumatta groteskiin tai mustaan huumoriin. Pyöveli on tosiasias-
sa äärimmäisen realistinen elokuva, jonka suurimpia saavutuksia on esittää komedia todellisuuden 
tuotoksena. Nauru joka syttyy, joutuu nopeasti väistymään, kun katsoja tajuaakin jotain hyvin kar-
mivaa. 

Tarkasti ottaen Pyöveli kuuluu yhtä paljon espanjalaiseen komediaan kuin commedia all’italiana’an. 
Sen lisäksi elokuvaa voidaan kutsua espanjalaisen elokuvan suurimmaksi työpanokseksi italialaises-
sa lajityypissä ottaen huomioon, että se on espanjalais-italialainen yhteistuotanto, jonka on tuotta-
nut Real Madridin entinen jalkapalloilija Nazario Belmar (Naga Films) sekä italialainen tuotantoyhtiö 
Zebra Films. Päähenkilöä esittää Nino Manfredi (commedia all’italiana’n viides tähti Alberto Sordin, 
Vittorio Gassmannin, Marcello Mastroiannin ja Ugo Tognazzin rinnalla). Sivuroolissa vankilan johta-
jana loistaa Guido Alberti. Kreditoituna käsikirjoittajaksi yhdessä Azconan ja Berlangan kanssa on 
Ennio Flaiano, joka kirjoitti kaikki Federico Fellinin työt siihen asti kunnes heidän tiensä kuuluisasti 
erosivat 1960-luvulla. Ennio Flaiano vaikutti Azconan työhön, ellei jopa ollut roolimallina, nuorelle 
Azconalle. 

Elokuvaajana on Tonino Delli Colli, Pasolinin usein käyttämä kameraoperaattori. Flaianon nimi loppu-
teksteissä käsikirjoittajana on kuitenkin enemmän yhteistuotantojen byrokratian ansiota kuin tode-
llisen osallistumisen. Manfredi määrättiin rooliin italialaisten puolelta ja hänen komea ulkonäkönsä 
riitelee hiukan hänen esittämän hahmon kanssa. Sekä Berlanga, että Azcona olisivat mieluummin 
ottaneet José Luis López Vázquezin esittämään pääosaa. 

Billy liar (John Schlesinger, 1963)

La tía Tula (Miguel Picazo, 1964)

Tom Jones (Tony Richardson, 1963) El cochecito (Marco Ferreri, 1960)

Nueve cartas a Berta 
(Basilio Martín Patino, 1965)

El mundo sigue (Fernando Fernán-Gómez, 1963)

The servant (Joseph Losey, 1963)

La caza (Carlos Saura, 1965)

Uusien aaltojen kanssa rinnakkain Italian uupunut neorealismi nousi tuhkasta italialaisen kome-
dian muodossa (commedia all’italiana) tuottaen sellaisia taidonnäytteitä kuten Mario Monicellin I 
soliti ignoti (1958), Suuri sota (La grande guearra 1959) ja I compagni (1963) sekä Dino Risin Vai-
kea elämä (Una vita difficile, 1961), Il Sorpasso (1962) ja La marcia su Roma (1962), Petro Germin 
Avioero italialaiseen tapaan (Divorzio all’italiana 1962), Vietelty ja hyljätty (Sedotta e abbandonata, 
1963), sekä Luigi Comencinin Sodan helvetti (Tutti i casa 1960) ja Alberto Lattuadan Mafioso (1962). 
Vaikka kriitikot ja ajan trendit sivuuttivat commedia all’italianan syyttäen sitä kekseliäisyyden puut-
teesta, se on siitä huolimatta yksi eurooppalaisen elokuvan ja komedian lajityyppien huippukohta. 
Sen tapa sekoittaa huumoria ja draamaa, yhdistettynä karkeaan realismiin, tarjoaa rikkaan ja syvä-
llisen näkökulman elämään ja ihmisiin. Näin se pääsee lähemmäksi totuutta kuin useimmat muut 
lajityypit. Lukuun ottamatta neorealistisia vaikutteita commedia all’italianan juuret palaavat takaisin 
espanjalaisen veijariromaanin perinteeseen, kuten Monicelli totesi useaan otteeseen. 

Samoihin aikoihin Espanja tuotti oman versionsa komedian lajityypistä, niin sanotun espanjalaisen 
komedian (commedia).  Näin ollen voisi sanoa, että espanjalainen elokuva ei kehittynyt ainoastaan 
italialaisen vaikutuksen alaisena vaan pikemminkin lajityypit versoavat samasta puusta kahtena eri 
oksana. Francolaista diktatuuria voidaan pitää pääasiallisena syynä määrällisesti vähäiseen eloku-
vien tuotantomäärään. Espanjalaisen elokuvan taidonnäytteitä ovat Marco Ferrerin El pisito (1959) ja 
El cochecito (1960), Berlangan Plácido (1961) ja Pyöveli (El verdugo 1963) sekä Fernando Fernán-Gó-
mezin El mundo sigue (1963) ja El extraño viaje (1964). On huomiota herättävää, että ensimmäiset 
kaksi elokuvaa on ohjannut italialainen, mutta vielä kiintoisampaa (ja merkittävämpää) on, että neljä 
ensimmäistä elokuvaa on käsikirjoittanut sama henkilö, käsikirjoittaja Rafael Azcona. 

El pisito (1959) ja Pyöveli yhdistävät pulmallisen köyhyystilanteen – jos voimme kutsua sitä sellaisek-
si - ja kuoleman. Ensimmäisessä päähenkilön on mentävä naimisiin vanhemman naisen kanssa, jotta 
hän voi periä naisen asunnon, kun tämä kuolee. Pyövelissä päähenkilön taas on mentävä naimisiin
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Tämän jälkeen Berlanga kirjoitti monta käsikirjoitusta, jotka eivät koskaan päätyneet valkokanka-
alle (yksi näistä yhteistyössä Cesare Zavattinin kanssa, joka on yksi italialaisen neorealismin isä ja 
sellaisten elokuvien kuten Polkupyörävaras (1948), ja Vittorio de Sican Umberto D (1952) käsikirjoi-
ttaja). Vuonna 1956 Berlanga kuvasi elokuvan Calabuch, maalaistarinan, jossa on ympäristösano-
ma. Vuonna 1957, Los jueves, milagro [Joka torstaina -ihme], jossa hän arvostelee uskonnollisten 
ilmestysten hyväksikäyttöä. Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1959, Berlanga tapasi kirjoittaja 
Rafael Azconan. Heidän lupaava tapaaminen johti yhteistyöhön elokuvassa Se vende un tranvía 
[Raitiovaunu myytävänä] (1959), ja televisiosarjan pilotissa, jota ei koskaan lopullisesti hyväksyt-
ty julkaistavaksi. He tekivät yhteistyötä kaikissa Berlangan elokuvissa vuoteen 1987 ja elokuvaan 
(Moros y cristianos) [Moors and Christians] saakka.

Vuonna 1961 he kirjoittivat käsikirjoituksen elokuvalle Siente un pobre a su mesa [Ota köyhä mies 
pöytäsi ääreen], joka kritisoi hyväntekeväisyyskampanjoiden piilotettua tekopyhyyttä. Sensuuri 
pakotti vaihtamaan nimen Plácido’ksi, jonka jälkeen elokuva valittiin Cannesin elokuvajuhlille ja 
se voitti myös Oscarin parhaan vieraskielisen elokuvan kategoriassa. Tämän seurauksena Berlanga 
lähti Hollywoodiin, jossa hän tapasi klassisten elokuvien ohjaajia kuten King Vidor, William Wyler, 
Josef von Sternberg, Frank Capra, Fred Zinneman, Rouben Mamoulian ja Billy Wilder.

Plácido’n menestyksen jälkeen, Azcona ja Berlanga kirjoittivat Pyövelin (1963), joka palkittiin Ve-
netsian elokuvajuhlilla Kriitikoiden palkinnolla, huolimatta senaikaisen Rooman suurlähettilään 
Alfredo Sánchez Bellan yrityksistä kieltää elokuva.

Lähes kuuden vuosikymmenen ajan, Pyöveli on ollut ehkä menestyksekkäin ja tunnetuin Berlan-
gan elokuva kriitikoiden, elokuvantekijöiden ja katsojien keskuudessa. Listojen ja kategorioiden 
ystäville, Pyöveli on aina listojen kärjessä jos kyseessä on paras espanjalainen elokuva ja se maini-
taan aina parhaiden maailmanelokuvien listoilla.

Berlanga – Azcona yhteistyö hiipui hieman elokuvien La boutique (1967) ja Vivan los novios [Kauan 
eläköön morsiuspari] (1969), heidän ensimmäisten värielokuvakokeilujensa kohdalla. Kumpaakin 
elokuvaa ympäröivät tuotannolliset ongelmat, jotka suistivat elokuvien alkuperäiset suunnitelmat 
raiteiltaan. Lyhyen Pariisin oleskelunsa jälkeen, Berlanga ohjasi ranskalaisen yhteistuotannon Ta-
maño natural [Elämän kokoinen] (1973), joka kiellettiin Espanjassa moneksi vuodeksi. Palattuaan 
Espanjaan hän ohjasi elokuvan La escopeta nacional [Kansallinen kivääri] (1977), ensimmäinen 
Leguineche-perheen trilogiasta. Trilogia piirtää terävän kuvan francolaisesta poliittisesta luokas-
ta ja turmeltuneesta aristokratiasta. Elokuvan konsulttina toimi diktaattori Francon lapsenlapsi. 
Vuosia myöhemmin Alfredo Matas ehdotti jatko-osaa, jonka seurauksena tehtiin Patrimonio na-
cional [Kansallinen perintö] (1980). Se oli komedia, joka seuraa Markiisi Leguinchea sen jälkeen, 
kun tämä on asetettu monarkian virkaan. Trilogian kolmas ja viimeinen elokuva oli Nacional III 
(1982), tarina veropetoksesta. Vuonna 1984 Berlanga ohjasi elokuvan La vaquilla [Hieho] (1984). 
Azcona oli kirjoittanut käsikirjoituksen jo 1950-luvulla, mutta se ei läpäissyt ajan sensuuria. 80- ja 
90-luvuilla Berlanga keskittyi televisioon ja teatteriin, jossa hän ohjasi Moros y cristianos [Maurit 
ja kristityt] (1987), Todos a la cárcel [Kaikki vankilaan] (1993) ja viimeisen pitkän elokuvansa, Pa-
rís-Tombuctú (1998).

Luis García Berlanga (1921-2010) on yksi johtavista hahmoista espanjalaisessa elokuvassa, niittäen 
mainetta ja kunniaa ympäri maailmaa elokuvillaan Tervetuloa Mr. Marshall (Bienvenido, Mister 
Marshall 1952), Plácido (1961), ja erityisesti elokuvallaan Pyöveli (El verdugo 1963). Hänen terä-
vä, tragikoominen kansanperinteiden kuvaaminen ja ainutlaatuinen näkökulmansa espanjalaisen 
yhteiskunnan tapoihin ja asenteisiin on luonut termin ’berlangalainen’ (Berlanguian) kuvaamaan 
jokapäiväisen elämän tilanteita, samaan tapaan kuin termit ’goyalainen’ (Goyesque) – viitaten 
Francisco Goyaan – tai ’kammottava’ (esperpéntico) viitaten Valle-Inclán´iin. Berlangan seman-
ttinen ulottuvuus menee vielä pidemmälle: ’Berlanguitaksi’ kutsutaan edelleen pientä taittuvaa 
kameranosturia, jota on helppo ohjata pienissä tiloissa. Berlanga käytti sitä usein kuvatessaan 
upeasti liikkuvia jaksollisia otoksia, joissa oli mukana monta näyttelijää.

Berlanga syntyi keskiluokkaiseen valencialaiseen perheeseen ja 12-vuotiaana hän pääsi seuraa-
maan setänsä sketsiin perustuvan ensimmäisen valencialaisella murteella kuvatun äänielokuvan 
El faba de Ramonet (1933), kuvauksia. Kun hän oli viisitoista, syttyi Espanjan sisällissota (1936-
1939). Muutamaa kuukautta ennen sodan päättymistä, Berlangan ollessa 18-vuotias hänet kut-
suttiin tasavaltalaisten puolelle palvelukseen. Hän palveli niin kutsutussa ‘Quinta del Biberón’ 
(tuttipullo prikaatissa). Vuonna 1941 Berlanga yritti pelastaa isänsä kuolemantuomiolta (hänet 
oli tuomittu Valencian tasavaltalaisunionin perustamisesta ja kuulumisesta Kansan tasavaltalai-
sarmeijaan). Berlanga yritti myös saavuttaa yksipuolisen rakkauden huomiota värväytymällä va-
paaehtoisena Francon perustamaan Saksan 250. jalkavälidivisioonaan (Divición Azul) ja Berlanga 
lähtikin Venäjälle liittyäkseen Saksan armeijaan. 

Palattuaan Espanjaan hän alkoi maalata, perusti elokuvaklubin, kirjoitti proosaa ja runoja, työs-
kenteli elokuvakriitikkona usealle sanomalehdelle ja alkoi kirjoittaa ensimmäistä käsikirjoitustaan 
Cajón de perro.

Vuonna 1947 Berlanga ilmoittautui oppilaaksi senaikaiseen elokuvakouluun (Instituto de Investi-
gaciones y Experiencias Cinematográficas), joka myöhemmin vaihtoi nimensä Escuela Oficial de 
Cinematografía’ksi (’virallinen elokuvauskoulu’, jossa mm. Víctor Erice opiskeli vuosia myöhem-
min). Ensimmäisen vuoden opiskelutovereita olivat Juan Antonio Bardem ja Florentino Soriaja 
Agustín Navarro, jonka kanssa hän ohjasi yhteisöllisen projektin Paseo por una guerra antigua 
[Kuljeskelu vanhan sodan läpi] (1949). Tämän jälkeen hän teki itsenäisesti lyhyen dokumenttie-
lokuvan El circo [Sirkus] (1950). Nämä olivat hänen ensimmäiset askelensa uralla, joka kesti yli 50 
vuotta ja johon mahtui yli 20 pitkää elokuvaa, teoksia televisioon, käsikirjoituksia, joita ei kuvattu 
sekä näytelmiä.  

Berlanga oli jo kirjoittanut muutaman elokuvakäsikirjoituksen, kun hän perusti Altamira- tuotan-
toyhtiön muutaman kollegan kanssa. Yhtiön ensimmäinen elokuva oli Esa pareja feliz [Tuo onne-
llinen pari] (1951), jonka hän käsikirjoitti ja ohjasi yhdessä Juan Antonio Bardemin kanssa. Ricardo 
Muñoz Suay – Berlangan toinen vakio työtoveri – liittyi työryhmään apulaisohjaajana. Elokuva 
sai ensi-iltansa kaksi vuotta myöhemmin, vasta Tervetuloa Mr. Marshall (1952) elokuvan suosion 
jälkeen. Tervetuloa Mr. Marshall oli Berlangan ensimmäinen oma ohjaustyö, jonka hän kirjoitti yh-
dessä Bardemin ja näytelmäkirjoittaja Miguel Mihuran kanssa. Ohjaajat kuten Abel Gance ja Jean 
Cocteau ylistivät elokuvaa ja se esitettiin Cannesin elokuvajuhlilla. Siellä se sai parhaan komedian 
palkinnon sekä erityismaininnan käsikirjoituksesta. 
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KAKSI ONNELLISTA PARIA (TAI KAKSIKIELINEN KAKSIAVIOINEN), KIRJOITTANUT FERNANDO 
TRUEBA

Kun Berlanga näki Marco Ferrerin El pisiton [Pikkunen asunto] (1958) ja El cocheciton [Pikkui-
nen auto] (1960), hän tiesi, että Azcona olisi ihanteellinen työpari hänen omiin elokuviinsa. Hän 
otti yhteyttä ja ehdotti käsikirjoitusyhteistyötä seuraavaan elokuvaansa Plácido. Se esitettiin 
Cannesissa ja sai Oscar-ehdokkuuden. Siitä huolimatta ettei elokuva saanut Oscaria, se erottuu 
Pyövelin ohella yhtenä espanjalaisen elokuvan huippusaavutuksista. 

Tällöin sai alkunsa myös Rafael Azconan pitkä ja uskollinen suhde kummankin ohjaajan kanssa, 
tuottaen aikaansa kuvaavia teoksia Berlangan kanssa ja enemmän maailmanlopun tunnelmia 
hipovia töitä työskennellessään Ferrerin kanssa. 

Azcona toi Berlangan käsikirjoituksiin järkähtämätöntä täsmällisyyttä ja asteen verran ilkeyttä 
hipovaa, tuhoavaa sarkasmia, joka oli tähän asti puuttunut Berlangan elokuvista. Hän sai ins-
piraationsa commedia all’italianasta mutta myös espanjalaisista veijariromaaneista ja kirjailija 
Anton Tsehovilta. Näihin hän lisäsi vielä yhden, ei lainkaan vähemmän tärkeän vaikutteen: Ka-
fkan absurdin tavan lähestyä todellisuutta ja olemassaoloa.

Jossakin kohtaa 60- ja 70-luvun vaihteessa, Azconan pessimismi oli kasvanut entistä synkem-
mäksi ja epätoivoisemmaksi työntäen häntä kohti eräänlaista olemassaolon umpikujaa. Häi-
vähdyksiä tästä pahaenteisyydestä oli nähtävissä lähes tuntemattomassa Ferrerin elokuvassa 
L’uomo dei cinque palloni [Mies ja viisi ilmapalloa] (1968), mutta se saavutti huippunsa neljän 
uuden elokuvan sarjassa: Dillinger è morto [Dillinger on kuollut] (1969) ja Suuri pamaus (La 
grande bouffe 1973), kumpikin Ferrerin ohjaamia. 

Läpi Berlangan koko uran erityisen merkityksellisiksi nousevat ne työt, joissa hän teki yhteistyötä 
kahden muun elokuvan suuren nimen kanssa: ohjaaja Juan Antonio Bardemin ja käsikirjoittaja 
Rafael Azconan kanssa.

Bardem oli kahden vuoden ajan ollut Berlangan opiskelutoveri ja he olivat lyöttäytyneet yhteen 
Berlangan ensimmäisten elokuvaprojektien aikana, perustaen tuotantoyhtiö Altamiran sekä kir-
joittaen jo elokuvakoulussa Berlangan ensimmäisen pitkän elokuvan Esa pareja feliz feliz [Tuo 
onnellinen pari] (1951).

Rafael Azconan kanssa Berlanga kirjoitti käsikirjoituksia (luoden täysin omanlaisensa universumin) 
vuosien 1959 ja 1987 välillä. Pyöveli oli toinen yhteinen pitkä elokuva Plácidon (1961) ja kahden 
televisiosarjan jakson jälkeen.

TUO ONNELLINEN PARI, KIRJOITTANUT FERNANDO TRUEBA

Kun Esa pareja feliz [Tuo onnellinen pari] julkaistiin vuonna 1951, elokuvan nimi olisi voinut 
yhtä hyvin viitata elokuvan pariskuntaan kuin sen kahteen ohjaajaan: Luis García Berlangaan ja 
Juan Antonio Bardemiin. Elokuva pyrki jäljittelemään commedia all’italiana’a yhdistäen vaikut-
teita amerikkailaisesta elokuvasta (Christmas in July (1940) ohj. Preston Sturges), ranskalaisesta 
elokuvasta (Antoine et Antoinette (1947), ohj. Jacques Becker), ja englantilaisesta elokuvasta 
(Whisky Galore! (1949), ohj. Alexander Mackendrick). Ilmeisimmät vaikutteet tulivat kuitenkin 
Italiasta (De Sica, Zavattini, Zampa...).

Ei ole liioiteltua todeta, että espanjalainen elokuva löysi itsensä vuonna 1951 elokuvan Esa 
pareja feliz myötä, kun yhden tärkeimmän nimenomaan espanjalaisen elokuvan ohjaajan ura 
käynnistyi (Luis Buñuel ei juuri koskaan tehnyt elokuvia Espanjassa). Jotkut kumppanuudet 
kestävät vain vähän aikaa ja heidän seuraavan elokuvansa, Tervetuloa Mr. Marshall (1953) 
jälkeen, Bardem ja Berlanga lähtivät eri teille. Berlanga suuntasi kohti anarkistista keikaria ja 
inhimillistä komediaa, kun Bardem lähti kohti militantin kommunismin sosiaalista draamaa. 
Kaikesta huolimatta, kumpikin vietti 1950-luvun tekemällä ensimmäisiä elokuvia, joita espan-
jalaisessa elokuvassa voidaan kutsua klassikoiksi.

Esa pareja feliz (1951)

El pisito (1958)

Bienvenido, Mister Marshall (1953)

Plácido (1961)
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· Paseo por una guerra antigua [Kuljeskelu vanhan sodan läpi] (yhteisohjaus 
Juan Antonio Bardem, Florentino Soria ja Agustín Navarro, 1949)
· El circo [Sirkus] (1950)
· Esa pareja feliz [Tuo onnellinen pari] (yhteisohjaus Juan Antonio Bardem, 
1951)
· Tervetuloa Mr. Marshall (Bienvenido, Mister Marshall, käsikirjoitus yhdessä 
Juan Antonio Bardemin and näytelmäkirjailija Miguel Mihuran kanssa, 1952)
· Novio a la vista [Poikaystävä näköpiirissä] (1953)
· Calabuch (1956)
· Los jueves, milagro [Joka torstaina - ihme] (1957)
· Se vende un tranvía [Raitiovaunu myytävänä] (pilotijakso televisiosarjalle Los 
pícaros [Riiviöt], käsikirjoitus yhdessä Rafael Azconan kanssa, 1959)
· Plácido (käsikirjoitus yhdessä Rafael Azconan kanssa, 1961)
· La muerte y el leñador [Kuolema ja puunhakkaaja] ( jakso ohjelmasta Las 
cuatro verdades [Neljä totuutta], yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 1962)
· Pyöveli (El verdugo / La ballata del boia, yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 
1963)
· La boutique (yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 1967)
· Vivan los novios [Eläköön morsiuspari] (yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 
1969)
· Tamaño natural / Grandeur nature [Elämän kokoinen] (yhteiskäsikirjoitus 
Rafael Azcona, 1973)
· La escopeta nacional [Kansallinen kivääri] (yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 
1977)
· Patrimonio nacional [Kansallinen perintö] (yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 
1980)
· Nacional III (yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 1982)
· La vaquilla [Hieho] (yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 1984)
· Moros y cristianos [Maurit ja kristityt] (yhteiskäsikirjoitus Rafael Azcona, 1987)
· Todos a la cárcel [Kaikki vankilaan] (1993)
· Blasco Ibañez, la novela de su vida [Blasco Ibañez, hänen elämänsä romaani] 
(televisioon, 1996)
· París-Tombuctú (1998)
· El sueño de la maestra [Opettajan unelma] (lyhytelokuva, 2002)

RAFAEL AZCONAN
VALIKOITU FILMOGRAFIA

· El pisito [Pikkuinen asunto] (Marco Ferreri, 1958)
· El cochecito [Pikkuinen auto] (Marco Ferreri, 1960)
· Plácido (Luis García Berlanga, 1961)
· Mafioso / El poder de la mafia [Mafian voima] (Alberto Lattuada, 1962)
· Pyöveli (El verdugo, Luis García Berlanga, 1963)
· Peppermint frappé (Carlos Saura, 1967)
· La boutique (Luis García Berlanga, 1967) 
· Los desafíos [Haasteet] (Claudio Guerín Hill, José Luis Egea and Víctor Erice, 
1969)
· Muurahaispesä (La madriguera, Carlos Saura, 1969)
· Vivan los novios [Eläköön morsiuspari] (Luis García Berlanga, 1969)
· Nautintojen puutarha (El jardín de las delicias, Carlos Saura, 1970)
· L’udienza / La audiencia [Yleisö] (Marco Ferreri, 1970) [versio Kafkan Linnasta, 
jota hän oli aikaisemmin yrittänyt adaptoida valkokankaalle Berlangan kanssa]
· Ana y los lobos [Ana ja sudet] (Carlos Saura, 1973)
· Suuri pamaus (La grande bouffe, Marco Ferreri, 1973)
· Tamaño natural / Grandeur nature [Elämän kokoinen] (Luis García Berlanga, 
1973)
· Angelika-serkku (La prima Angélica Carlos Saura, 1973)
· El poder del deseo [Kaipauksen voima] (Juan Antonio Bardem, 1975)
· La anacoreta [Erakko] (Juan Estelrich, 1976)
· Mi hija Hildegart [Tyttäreni Hildegart] (Fernando Fernán-Gómez, 1977)
· La escopeta nacional [Kansallinen kivääri] (Luis García Berlanga, 1977)
· Patrimonio nacional [Kansallinen perintö] (Luis García Berlanga, 1980)
· Nacional III (Luis García Berlanga, 1982)
· La vaquilla [Hieho] (Luis García Berlanga, 1984)
· El año de las luces [Valojen vuosi] (Fernando Trueba, 1986)
· Moros y cristianos [Maurit ja kristityt] (Luis García Berlanga, 1987)
· ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1990)
· Belle époque – muutosten aika (Belle époque Fernando Trueba, 1992)
· Unelmiesi tyttö (La niña de tus ojos, Fernando Trueba, 1998)
· La lengua de las mariposas [Perhosten kieli] (José Luis Cuerda, 1999)
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ELOKUVALLISIA VAIKUTTEITA  
kirjoittanut Javier Rebollo2

Luis García Berlangan elokuvista löytyy paljon yhteistä ja ne ammentavat runsaasti 
neorealismista, joka on suurenmoinen italialainen lajityyppi. Aina Zavattinin humanismista ja 
rakkaudesta tavallisiin ihmisiin, Luciano Emmerin äänekkäisiin joukkokohtauksiin ja eläväiseen 
dialogiin. Rossellinin tunne- ja moraalinäkökannasta  - hän on todennut, että ”ainoa moraalinen 
näkökulma on hellyys” – hänen rakastamiinsa jaksollisiin otoksin, joissa kameranosturi seuraa 
hahmojen liikettä hyvin pienessä, tiiviisti pakatussa tilassa (usein lavastettu hyvin neutraaleilla 
väreillä), aina hänen uskoonsa automatisoidusta dialogin korvaamisesta ja tyypillisestä 
italialaisesta tavasta, jossa näyttelijöiden repliikit äänitetään jälkikäteen studiossa. Itseasiassa, 
äänituotanto oli huomattava ero Berlangan ja Jean Renoirin välillä. Renoir oli toinen vapaan 
ajattelun humanisti ja intohimoinen suoran äänen ja kuvaustilanteessa tallennettujen repliikkien 
puolestapuhuja. Viimeksi mainitun estetiikan kannattaja oli myös Ermanno Olmi, toinen 
tuon ajan suuri italialainen elokuvantekijä, joka puolusti suoraa ääntä sellaisessa uskaliaassa, 
poliittisessa ja inhimillisessä elokuvassa kuin Paikka nuorelle miehelle (Il Posto).

Berlangan hahmot eivät koskaan ole kyynisiä, eikä hän milloinkaan asennoidu heihin 
ylimielisesti huumoristaan huolimatta. Hän on näistä piirteistä velkaa neorealismille aivan yhtä 
paljon kuin Rafael Azconalle (hänen loistava käsikirjoittajansa tälle ja monelle muulle upealle 
elokuvalle kuten Plácido). Azcona opiskeli ja työskenteli laajalti Italiassa. Sen lisäksi että hän oli 
mukana monen suurenmoisen elokuvan tuotannossa, hän vastasi Alberto Lattuadan Mafioso 
(Mafioso 1962) elokuvan käsikirjoituksesta. Tämä on kulttielokuva, jonka vaikutusvalta ulottuu 
Kummisetä (The Godfather) elokuvaan saakka.

Koska Pyöveli oli italialainen yhteistuotanto (italialaiselta nimeltään La ballata del Boia, Pyövelin 
balladi), se hyötyi suuresti Ennio Flaianon mukana olosta (hän oli tehnyt yhteistyötä Federico 
Fellinin ja Antonionin kanssa) siinä vaiheessa, kun dialogia piti sovittaa Italian valkokankaille. 
Kuvaajana toimi Tonino Delli Colli, joka oli Pasolinin luotettu kameramies, ja pääosan esittäjäksi 
valittiin espanjalaisen sijaan Nino Manfredi, yksi italialaisen elokuvan suurista näyttelijöistä ja 
elokuvantekijöistä, joka tunnetaan commedia all’italiana’n rooleistaan Mastroiannin, Gassmanin, 
Tognazzin ja Sordin rinnalla. On viihdyttävää kuvitella millainen elokuvasta olisi tullut, jos siinä 
olisivatkin esiintyneet eri näyttelijät. Tätä tapahtui aikanaan melko usein yhteistuotantojen ja 
ongelmallisten aikarajoitusten takia, niin myös Pyövelin kohdalla. 

Berlanga pystyi onnekseen tukeutumaan sekä Italiassa, että Espanjassa, Marco Ferrerin 
ystävyyden ja ammatillisen työpanoksen varaan. Ferreri kuvasi parhaillaan El pisitoa [Pikkuinen 
asunto] ja El cochesitoa [Pikkuinen auto], jotka Azcona oli käsikirjoittanut. Näiden kahden 
ohjaajan välinen ystävyys oli molemminpuolinen läpi heidän uransa.  

Italialaisesta elokuvasta löytyy yksi tietty kohtaus, joka on osoittautunut mullistavaksi 
ja merkitykselliseksi Pyöveliä ajatellen. Se juontaa juurensa Mario Monicellin elokuvasta 
Guardi e ladri [Poliisit ja rosvot], ja Berlanga omalla jäljittelemättömällä tyylillään teki siitä 

tiedostamattaan omansa. Guardi e ladri elokuvan viimeisessä kohtauksessa kohtaamme Totón, 
joka on yksi roistoista, sekä Aldo Fabrizin esittämän poliisin. Roisto anelee poliisia viemään 
tämän asemalle putkaan. Tämä nimenomainen kohtaus on matkannut läpi ajan ja elokuvan 
historian, asettuen Pyövelin viimeiseksi kohtaukseksi.

Vapaa ajattelu (ranskalaisille ominainen käsite) sekä mielikuvituksen vapaus tuotiin Ranskasta 
Jean Vigon ja René Clairin toimesta. Berlanga jakoi heidän kanssaan nämä uskomukset sekä 
molemminpuolisen ihailun ja huumorin. Samaan aikaan kehittynyt tsekkoslovakialainen 
Uusi aalto toi ohjaaja Jiří Menzelin kaikkien huomion keskipisteeksi vaikuttavan hellän, 
mutta absurdin huumorin ja inhimillisyytensä takia. Vaikka Berlanga väitti ettei koskaan ollut 
mikään elokuvaintoilija ja oli ylpeä siitä (joka, tarpeetonta sanoa, voidaan ymmärtää hivenen 
skeptisesti), hän sisällytti Pyöveliin vitsejä, joiden kohteena olivat Bergman ja Antonioni ja siten 
vetosivat erityisesti elokuvaintoilijoihin. Hän myöskin mainitsi tsekkiläisen ohjaajan useasti 
elämänsä aikana, samaan tapaan kuin Miloš Forman ennen kuin tämä lähti USA:han. 

Kuten muutkin sen aikaiset elokuvantekijät, Berlanga sai vaikutteita ja inspiraatiota 
Amerikan neljältä merkittävältä elokuvantekijältä erityisesti näkökulman ja äänekkäiden 
joukkokohtausten koreografioinnin sekä mise-en-scènen saralla: Frank Capra, John Ford, 
Charles Chaplin ja Orson Welles. Nämä ohjaajat, joilla oli paljon yhteistä, valottivat Amerikkaa 
parhaimmillaan ja pahimmillaan, kohdellen yksittäisiä hahmoja ja äänekkäitä joukkokohtauksia 
yhtä suurella kritiikillä ja hellyydellä. Berlanga käytti tätä useasti omissa elokuvissaan. Hän lisäsi 
tähän syväterävyyttä, tekniikkaa, josta piti ja jota käyttivät myös Welles ja Renoir. Berlangan 
ohjauksessa se oli vähemmän dramaattista mutta täydellisesti soveltuvaa siihen mitä hän halusi 
saavuttaa lavasteiden ja näyttelijöiden esillepanossa (mise-en-scène).

Lisäksi, vuonna 1962, kun Pyöveliä kuvattiin, vielä yksi hahmo esittäytyi valkokankaalla, 
luonnehtien tavallista miestä. Hän oli yksinäinen, vaikkakin reilu toimistorotta, viaton, joka 
edusti keskiverto amerikkalaisen unelmaa, hyvin samantapaista kuin meidän espanjalainen 
pyövelimme. Hänen nimensä oli C. C. Baxter, Jack Lemmonin esittämä hahmo Billy Wilderin 
Poikamiesboksissa (The Apartment). 

2JAVIER REBOLLO on ohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on ohjannut mm. lyhytelokuvat El equipaje 
abierto [Avatut matkatavarat] (1999), El preciso orden de las cosas [Asioiden tarkka järjestys] 
(2001) ja En camas separadas [Eri sängyissä] (2002). Hänen pitkiä elokuviaan ovat esimerkiksi 
Lola (Lo que sé de Lola 2006), La mujer sin piano [Nainen ilman pianoa] (2009) ja El muerto y 
ser feliz [Kuollut mies ja onnellisuus] (2013).
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AVAINSANAT TÄHÄN VISUAALISEEN KARTTAAN

PYÖVELI, RENÉ CLAIR, VAPAUS, JAKSOLLINEN OTOS, SYVÄTERÄVYYS, 
KAMERA, MATKUSTAMINEN, NOSTURI, ÄÄNEKÄS JOUKKOKOHTAUS, 
ITALIALAINEN ELOKUVA, NEOREALISMI, SIVUOSAN ESITTÄJÄ, YLEISKUVA, 
TSEKKILÄINEN ELOKUVA, HUMANISMI, ONNELLISUUS, AMERIKKALAINEN 
ELOKUVA, FRANK CAPRA, FELLINI, JOHN FORD, RANSKALAINEN ELOKUVA, 
HENKILÖHAHMOT, JEAN VIGO, ANARKISMI, ROSSELLINI, ZAVATTINI, ITALIA, 
LEVOTON, ASUTETTU, TAVANOMAISET HAHMOT, DUBBAUS, MARCO 
FERRERI, POLIISIT JA ROISTOT, CHARLES CHAPLIN, RAFAEL AZCONA, LUIS 
GARCÍA BERLANGA

1. René Clair, Meidän vapaus (À nous la liberté, Ranska, 1931)
2. Frank Capra, Komedia meistä ihmisistä (You Can’t Take It with You, USA, 1938)
3. Federico Fellini,Vetelehtijät (I vitelloni, Italia, 1953)
4. Vittorio de Sica, Polkupyörävaras (Ladri di biciclette Italia, 1948)

5. Mario Monicelli, Guardie e ladri (Italia, 1951)
6. Milos Forman, Palaa, palaa! (Horí, má panenko, Tšekin tasavalta, 1967)
7. Roberto Rossellini, La macchina ammazzacattivi (Italia, 1952)
8. Jiří Menzel, Ostre sledované vlaky (Tšekin tasavalta, 1966)
9. Charles Chaplin, Nykyaika (Modern Times, USA, 1936)

10. Vittorio de Sica, Il tetto (Italia, 1956)
11. Jean Renoir, Pelin säännöt (La règle du jeu Ranska, 1939
12. Orson Welles, Mahtavat Ambersonit (The Magnificent Ambersons, USA, 1942)
13. Luciano Emmer, Elokuinen sunnuntai (Domenica d’agosto, Italia, 1950)
14. John Ford, Ja aurinko paistoi (The Sun Shines Bright, USA, 1953)

15. Jean Vigo, Nolla käytöksessä (Zéro de conduite, Ranska, 1933)
16. Ermanno Olmi,  Paikka nuorelle miehelle (Il posto, Italia, 1962)
17. Marco Ferreri, El cochecito ((Espanja, 1960)
18. Alberto Lattuada, Mafioso (Italia, 1962)
19. Billy Wilder, Poikamiesboksi (The Apartment, USA, 1960)

ELOKUVALLISIA VAIKUTTEITA 
kirjoittanut Javier Rebollo2
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LUIS GARCíA BERLANGAN AJATUKSIA

YKSILÖ JA YHTEISKUNNAN NÄKYMÄTTÖMÄT ANSAT 

Haluan selventää, että Pyöveli ei ole pelkkä kannanotto kuolemantuomiota vastaan. Se on 
myös sitä, tottakai, mutta se pyrkii myös havainnollistamaan niitä näkymättömiä ansoja, joi-
ta yhteiskunta asettaa eteemme rajoittaakseen vapauttamme. Toisinaan yksi päätös vaikut-
taa koko loppuelämäämme. Tässä tapauksessa, koska päähenkilö päätti rakastella tässä koh-
tauksessa, - ja myönnän, että se muuttaa tarinan suuntaa – hän päätyy osaksi tapahtumien 
ketjua, joihin hän ei voi vaikuttaa: hän saa pojan, hänen on mentävä naimisiin ja hänen on 
jopa tapettava vasten tahtoaan. Yhteiskunta työntää häntä yhä syvemmälle, imaisten osaksi 
prosessia, joka kaventaa jatkuvasti hänen vapauttaan. Hän viettää lopun ikänsä maksaen siitä 
virheestä, että rakasteli tulevan appensa talossa.

Ajatuksia julkaisusta ¡Bienvenido, Mr. Berlanga!, kirjoittajina Carlos Cañeque ja Maite Grau, 
Barcelona, Ediciones Destino, s. 49-66

Toinen aihe, se vakavampi […] on sitoutuminen; miten helposti ihminen ja nyky-yhteiskunta 
sitoutuvat, kuinka helposti he menettävät vapaan tahtonsa, heidän absoluuttisen vapautensa, 
heidän syvimmän itsensä, ja muuttuvat osaksi systeemiä – käyttääkseni vieraskielistä ilmaisua, 
joka yksinkertaisesti tarkoittaa ’suoriutua hyvin’. Toisin sanoen, ihmisille näyttää olevan häm-
mästyttävän helppoa harpata vapaudesta, vapaudesta olla omia itseään, vapauden menettä-
miseen. 

Ajatuksia Nueva entrevista’sta Luis G. Berlanga’n kanssa, kirjoittanut Juan Cobos  Film Ideal’is-
sa, 1963, s. 449-458

Pyöveliin suhtaudutaan aina tietyllä vastenmielisyydellä, vaikka paradoksaalisesti yhteiskunta 
nimenomaan on keksinyt hänet ja pitää häntä tarpeellisena. Yhdessä elokuvan viimeisistä jak-
soista poliisit eivät suostu kättelemään Manfredia, kun hän ojentaa kätensä hyvästelläkseen. 
Yhteiskunta kykenee hyväksymään kuoleman rangaistuksen, mutta sitä vastoin se vieroksuu 
pyöveliä. Tämä skitsofrenia, tämä ristiriita, oli jotain mitä halusin kuvata elokuvan alun tekijä-
tiedoissa halkaistessani Georges Darienin kirjan Le voleur joitakin kuvituksia kahtia.

[…] Mielestäni yksi elokuvan kiintoisimmista teemoista on näyttää miten yksilö voi pudota 
yhteiskunnan asettamaan ansaan, kuinka hänen pieni turvallisuuden tarpeensa elämässä voi 

johdattaa hänet kuolemanloukkuun. Ei ole epäilystäkään, etteikö pyöveli olisi uhri, tottakai 

hän on. Manfredista tulee pyöveli, jotta hän saisi asunnon, varmistaisi itselleen tulevaisuuden, 
ja päätyy kulkemaan kaikkein epävarmimmassa maastossa, kuoleman alueella, eliminoiden 

muita ihmisiä.

Ajatuksia  El último austro-húngaro: conversaciones con Berlanga, kirjoittanut Juan Hernández 
Les ja Manuel Hidalgo, Anagrama, 1981, s. 95-103

TILA

Kysymys: Manfredi [José Luis] asuu veljensä perheen kanssa pienessä, yhden kylpyhuoneen 
asunnossa, jossa pariskunta joutuu jättämään poikansa nukkumaan huoneeseen jos he haluavat 
rakastella.

Tilan puute saa jokaisen tuntemaan olonsa epämukavaksi. Paine, joka johtuu asuintilan puutte-
esta, on toistuva teema minun ja Azconan töissä, ehkäpä se on neorealismin vaikutusta. Supis-
tunut elintila – jota näimme jo Azconan kirjoittamissa elokuvissa El pisito ja El cochesito - on täy-
dellinen tapahtumapaikka niille elokuville, joita halusimme tuohon aikaan tehdä. Ei ainoastaan 
tämän vuoksi, vaan myös siksi että tila muuttuu entistä pienemmäksi, kun kuva-alaan mahdute-
taan useampia näyttelijöitä. Olen ollut varsin tietoinen joissakin elokuvissani kuvatuista tukah-
duttavista tiloista, joissa kuumuus, kohtausten useat otot sekä näyttelijöiden ja kuvausryhmän 
liikkeet rajoitettuna pieneen tilaan, ovat saaneet meidät lähes hulluuden partaalle. 

Ajatuksia ¡Bienvenido, Mr. Berlanga! Kirjoittanut Carlos Cañeque ja Maite Grau, Barcelona, 
Ediciones Destino, s. 49-66

Bernardo Sánchezin kanssa valikoituja otteita.

Pyövelin kuvaukset
Oikealla Luis García Berlanga
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AZCONA: SYVYYS, KOKONAISUUS

Karu yksinkertaisuus, Välimerellisen barokin karsiminen pois, on Azconan tekosia. Minun visua-
alinen herkkyyteni, luonnollinen taipumukseni liukua asioiden pintojen yli kuten tein Novio 
a la vista’ssa [Poikaystävä näköpiirissä] (1953), josta useat teistä pitivät kovasti, on Azconan 
ansiosta saanut syvyyttä jota aikaisemmissa elokuvissani ei ollut. 

Ajatuksia El verdugo en coloquio, kirjoittaneet L.G. Berlanga, J. Cobos, R. Buceta, W. Leiros, 
J.M. Palá, J.A. Pruneda ja G.S. de Erice, Film Ideal 141, 1964, s. 237-24

Yhteistyö Azconan kanssa nostaa esiin etenkin tutusta ympäristöstään irrotetun poissaolevan 
hahmon. Azcona kirjoittaa aina kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, joka ottaa kokonaisuuden 
huomioon. 

Ajatuksia Nueva entrevista’sta Luis G. Berlangan kanssa, kirjoittanut Juan Cobos, Film Ideal, 
1963, s. 449-458

SUUREN VALKOISEN HUONEEN JAKSO: KUVA

Monet ohjaajat sanovat pystyvänsä täysin visualisoimaan mitä he ajattelevat, mitä he haluavat 
saavuttaa… Minä en ole koskaan visualisoinut mitään ennen kuvauksia. Vasta kuvaushetkellä 
asia – kuva – herää eloon… Tämä oli ainut kerta, kun yhtäkkiä näin jonkinlaisen maagisen 
tilanteen tai ennakkoaavistuksen. Suuri valkoinen huone juolahti mieleeni, valtaisa huone, 
jota ihmiset kävelevät ristiin rastiin, ilman viittauksia kalusteisiin, mihinkään. Valtavan suuri 
huone, jonka peräseinässä on pikkuinen ovi, täsmälleen kuten se, joka nähdään elokuvassa, 
ja kaksi joukkoa raahaamassa kahta ihmistä. Kaksi pientä ryhmää raahaavat näitä henkilöitä: 
toinen heistä on tuomittu kuolemaan ja toisen heistä on suoritettava teloitus. Sitten nämä kak-
si ryhmää, jotka minun mielessäni edustavat yhteiskuntaa, joutuvat huumaamaan nuo kaksi 
henkilöä pakottaen toisen kuolemaan ja toisen tappamaan. 

Ote haastattelusta "Berlanga vist per Berlanga", Canal 9. Koko haastattelu: https://vimeo.
com/53101672

NÄYTTELIJÄ PEPE ISBERTIN (AMADEO) AJATUKSIA

Se oli silloin kun tein Berlangan Pyövelin. Se oli iso elokuvarooli, oudosti miellyttävä hahmo 
kaamean ammattiroolin puitteissa. Hän on mies, joka tappaa yksinkertaisesti siksi että se 
on hänen velvollisuutensa, siitä huolimatta, ettei hän kykene satuttamaan tai loukkaamaan 
muita. Hän surmaa kuolemaan tuomitun ihmisen mutta ei suostu tappamaan kärpästä. 
Käytösmalli, jonka psykologia on monimutkainen mutta valtavan inhimillinen. Minulla on 
hyviä muistoja ajasta Berlangan kanssa sekä keskusteluista, joita kävin terävän ystävän ja 
kollegan, espanjalaista elokuvaa myötätunnolla ja avokätisyydellä ilahduttavan elokuvan 
veteraanin, Ángel Álvarezin kanssa. Hän puolusti minun rätisevää, karheaa ääntäni kun 
tuli aika dubbata äänet. Berlangan ja tuottajan kärsivällisyys vaikuttivat siihen, että 
työstäni saatiin lopulta kunnollinen. Mutta studion jatkuvan ilmastoinnin takia sairastuin 
keuhkokuumeeseen, joka paheni tasaista tahtia

Ajatuksia kirjasta Memorias de Pepe Isbert siteerattu julkaisussa El cine de José Isbert, toimit-
tanut. Julio Pérez Perucha, Ayuntamiento de Valencia, 1984, s.218

Rodaje de El verdugo. A la izquierda, Luis García Berlanga; 
 a la derecha, Pepe Isbert, Nino Manfredi y Emma Penella.

II- ELO
KU

VA



16
III

 –
 A

N
Á

LI
SI

S
III – ANALYYSI

ELOKUVAN JAKSOT

2 – Vankilan vartija keskeyttää lounaansa ava-
takseen oven kahdelle hautaustoimiston työnteki-
jälle, jotka kantavat arkkua. He kohtaavat pyövelin. 
(2min 02s - 6min 53s) [katso analyysi kohdassa 
”Jakso. Esittely, joka sisältää koko elokuvan”]

3 – Ruumisauton luona pyöveli valittaa kuinka 
hänen ammattinsa on väärinymmärretty. Hän 
sanoo hyvästit unohtaen tarvikelaukkunsa. José 
Luis juoksee hänen peräänsä.  (6min 53s - 8min 21s) 

4 – Pyövelin tytär Carmen kutsuu José Luisin sisään. 
He juttelevat. ”Minusta ihmisten kuuluu kuolla 
omassa vuoteessaan”, José Luis toteaa. 
(8min 21s - 13min 10s) 

1 – Tekijätiedot, Georges Darienin Le Voleur’in kuvi-
tuskuvan halkaiseminen kahtia. Musiikki: Adolfo 
Waitzmanin twisti - Pyöveli. (0min - 2min 01s)
 

7 – Carmen ja José Luis tanssivat hitaasti. Hän kysyy 
Carmenilta, “Missä sinä haluaisit kuolla?”
(19min 32s - 21min 23s)

8 – José Luis ja Álvarez noutavat arkkua kiitoradalta 
(21min 23s - 22min 56s)
 

5 – José Luis riitelee veljensä Antonion ja tämän 
vaimon Estefanían kanssa asunnossa, joka toimii 
samaan aikaan myös räätälin työtilana. Vauva itkee. 
Amadeo tulee hakemaan José Luisin Carmenin 
kanssa retkelle maaseudulle.
(13min 10s - 17min 36s)

6 – Lounaan aikana joella Álvarez kehottaa José 
Luisia menemään naimisiin. Amadeo alkaa puhua 
äskettäisestä työstään. Carmen kävelee pois.  
(17min 36s - 19min 32s)
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10 – Carmen ja José Luis ovat sängyssä. Amadeo kä-
velee sisään, onnellisena siitä, että hän on päässyt 
valtion tukemien asuntojen listalle. Piileskeltyään 
ensin, José Luis näyttäytyy Amadeolle ja pyytää 
Carmenin kättä, ”vaikka se olisikin valhe”.  
(24min 48s - 29min 04s)
 

11 – Hautaustoimiston autotallissa José Luis val-
mistautuu hautajaisiin. Carmen tulee vierailulle ja 
kertoo olevansa raskaana.
(29min 04s - 32min 27s)

12 – Rikkaan pariskunnan häiden jälkeen pappi 
toimittaa Carmenin ja José Luisin vihkimisen, kuori-
poikien poistaessa samalla mattoa ja kukkia käytä-
viltä ja suntion puhaltaessa kynttilöitä sammuksiin. 
José Luisin veli Antonio ja vaimonsa Estefanía 
poistuvat kirkosta kirjaamatta itseään todistajiksi. 
(32min 27s - 36min 27s)

9 – Tullissa leski ei tunnista kuollutta aviomiestään. 
José Luis soittaa Carmenille ja he sopivat tapaa-
vansa hänen kotonaan. (22min 56s - 24min 48s)

15 – Kohteen toimistolla työntekijä selittää 
Amadeolle, ettei hän ole enää oikeutettu asun-
toon, koska on jäämässä pian eläkkeelle ja tytär on 
nyt naimisissa. (40min 35s - 41min 40s)

16 – JJosé Luis, Carmen ja Amadeo syövät jäätelöä 
viraston edessä, jonne José Luisin pitäisi mennä 
hakemaan pyövelin toimea. Se on ainoa keino 
saada pidettyä asunto. Hän kieltäytyy menemästä, 
mutta Carmen ja Amadeo saavat hänet suostu-
teltua. (41min 40s - 44min 17s)

13 –Kirkon ulkopuolella Antonio ja Estefanía ovat 
jo lähdössä sivuvaunullisella moottoripyörällään, 
kun José Luis tulee anelemaan heitä kirjoittamaan 
nimensä paperiin todistajina. Vaimonsa vastaväit-
teistä huolimatta Antonio antaa myöten: ”Minä 
allekirjoitan, en yhtään enempää”. 
(36min 27s - 37min 23s)

14 – Amadeo, Carmen ja José Luis vierailevat asun-
nolla, jota yhä rakennetaan. He ovat juuri jakaneet 
makuuhuoneet keskenään, kun kolme naista ja nuori 
pappikokelas saapuvat paikalle vakuuttaen, että 
asunto on heidän.
(37min 23s - 40min 35s)
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18 – Amadeo ja José Luis menevät kirjamessuille 
saadakseen suosituksen akateemiselta Corcue-
ralta: ’Tulevalle pyövelille, joka jatkaa perheen 
perinnettä’. Nuoret trendikkäät ihmiset kyselevät 
Bergmania ja Antonionia käsitteleviä kirjoja.  
(46min 36s - 51min 36s)

19 – José Luis hakee kuukausipalkkansa. Poistues-
saan hän menee väliin riitatilanteeseen, koska 
pelkää että joku riidan osapuolista saattaa päätyä 
menettämään henkensä. 
(51min 36s - 55min 13s)

20 – José Luis, Carmen, vauva ja Amadeo asuvat 
uudessa asunnossa. José Luis saa määräyksen: 
hänen tulee toimittaa teloitus. Hän haluaa kieltäy-
tyä mutta Carmen ja Amadeo suostuttelevat hänet 
todeten, että vanki varmasti armahdetaan. (55min 
13s - 1h 02min 11s)

17 – José Luis allekirjoittaa hakemuksen virastossa 
Amadeon avustuksella. Hän on numero 37 odo-
tuslistalla. He tarvitsevat suosittelijan päästäkseen 
listaa ylöspäin. 
(44min 17s - 46min 36s)

23 –Vierastalolla Amadeo ja Carmen keskustelevat 
ruokalistasta emännän kanssa. José Luis saapuu ja 
kertoo vangin sairastuneen. He päättävät nauttia 
maksetusta matkasta aivan kuin olisivat lomalla. (1h 
05min 55s - 1h 08min 02s)

24 –Matkamuistomyymälässä kolme nuorta ruotsa-
laista turistia pyytävät José Luisia ottamaan heistä 
valokuvan. Carmen on mustasukkainen.
(1h 08min 02s - 1h 10min 05s)

21 – Perhe saapuu Palma de Mallorcalle turistien, 
YK:n lipun ja kauneuskilpailun keskelle. José Luis 
yrittää paeta nähdessään poliisit odottamassa häntä. 
Kun Amadeo tuo unohtuneen tarvikelaukun, hän 
menee viimein poliisien kanssa jeeppiin. (1h 02min 
11s - 1h 05min 21s)
[katso analyysi “Kuvaruutu. Lopullisen teloituksen 
aavistaminen tai José Luisin ensimmäinen kuo-
lema”]

22 – Carmen, lapsi ja Amadeo ovat matkalla vieras-
talolle ja vilkuttavat autosta poliisipartion kyydissä 
matkaavalle José Luisille.
(1h 05min 21s - 1h 05min 55s)
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26 – Vankilan pihalla yksi vartijoista laittaa valmiiksi 
kuristuspantaa varten tarvittavat välineet José 
Luisin ollessa kykenemätön tarjoamaan apuaan. (1h 
13min 59s - 1h 14min 50s)
 

27 – Markiisi tuo shampanjaa vangille samaan 
aikaan kun Amadeo yrittää rauhoitella José Luisia 
toiveikkaana armahduksen mahdollisuudesta.
(1h 14min 50s - 1h 17min 17s)
 

28 – Vankilan vartija menee José Luisin kanssa 
vangin selliin. Hän katsoo oviluukun läpi näkemättä 
mitään, sillä mustiin pukeutunut pappi on edessä.
(1h 17min 17s - 1h 18min 07s)

25 – Carmen ja José Luis vierailevat Lohikäär-
meluolissa. Heidän suudellessaan pimeydessä 
Offenbachin musiikin ympäröimänä, kolme poliisia 
saapuvat veneellä ja kutsuvat José Luisia megafo-
nilla. Hän lähtee heidän mukaansa. 
(1h 10min 05s - 1h 13min 59s)

31 – José Luis on laiturilla perheensä kanssa 
ensimmäisen teloituksensa jälkeen. Hän ei halua 
käydä enää uudelleen läpi samaa kokemusta. 
”Noin minäkin sanoin ensimmäisellä kerralla”, 
toteaa Amadeo vilkuttaessaan hyvästejä lap-
senlapsi sylissään. Rikkaat, muodikkaat turistit 
hurauttavat laivalla pois musiikin pauhatessa. (1h 
27min 20s - Loppu) 

29 – Vankilan keittiössä José Luis kieltäytyy suorit-
tamasta tehtävää. Hän kysyy ulospääsyä haluten 
palata Madridiin, olematta enää kiinnostunut asun-
nosta ja aikomuksenaan irtisanoutua. Hän kertoo 
vankilan johtajalle tarinansa ja hänelle tarjotaan 
samaa shampanjaa kuin vangillekin. Vankilan vartija 
laittaa José Luisille kravatin kaulaan. 
(1h 18min 07s - 1h 25min 30s)

30–Kaksi ryhmää kulkee valtavan, tyhjän, valkoisen 
huoneen poikki pienelle ovelle. Yksi on pyövelin 
ryhmä ja toinen vangin. José Luis pyörtyy mutta 
hänet kiskotaan jaloilleen. Kaikki astuvat ovesta 
sisään, kunnes huoneessa ei ole jäljellä enää ketään. 
(1h 25min 30s - 1h 27min 20s)
[Katso “Kuva-analyysi. Tyhjä valkoinen laatikko 
korostaen kahta rangaistusta”]
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ELOKUVAN KYSYMYKSIÄ
Käsikirjoitus: rakenne ja berlangalainen kaari, motiivit ja teemat, kirjoittanut Pep Garrido
Aina kun mahdollista Luis García Berlanga pyrki välttämään käsikirjoituksen klassista muotoa, 
koska hän mielsi sen ’elokuvan Gestapoksi’. Hän ei halunnut olla sidoksissa tekstiin kuvaus-
paikalla vaan halusi jättää tilaa luomiselle, improvisoinnille ja havainnoille. Tämän lisäksi hän 
halusi dubata elokuvan jälkikäteen äänitysstudiossa. Kuten Fellini, hän sääti dialogia ja hioi 
kohtauksia niin kauan, että oli tyytyväinen niiden lopulliseen muotoon joskus jopa keksien 
niitä uudelleen lennosta.  

Pohtiessamme käsikirjoituksen tarkoitusta laajimmassa merkityksessä (ei vain itse kirjoittamis-
ta vaan myös miten se vaikuttaa muihin asioihin kuten rakenteeseen, näyttelemiseen ja kuinka 
hahmot, dialogit ja mise-en-scène on yhdistetty toisiinsa), ei ole epäilystäkään ettei Pyövelin 
käsikirjoitus ole yksi Berlangan elokuvien täydellisimmistä ja käytännöllisimmistä. Kirjoitettu 
yhdessä ohjaajan ja Rafael Azconan toimesta, se ilmentää kaikkia Berlangan saavuttamia ke-
rronnallisia ja ilmaisullisia ominaisuuksia.

Berlangalaisuus on selvä tyyli, joka kuvaa kansanperinteitä ja entisaikoja, täynnä ääntä ja ihmi-
siä, sekä nopeatempoista toistensa päälle sekoittuvaa dialogia. Berlanga ja Azcona luovat tai-
dokkaasti kepeyden, joka terävän mustan huumorin myötä paljastaa piilevän kauhun, espan-
jalaisten Francon ajan katsojien suuresti arvostama taito: elokuvateatterin pimeydessä naurun 
purskahdus oli vallankumouksellinen vapauden ele, kriittisyyden vapautusventtiili.  

Berlangan ja Azconan käsikirjoitukset ovat täydellisesti viimeisteltyjä, kykeneväisiä ohittamaan 
sensuurin ja päätyen suhteellisen kokonaisena valkokankaalle siitä huolimatta, että ne sisältä-
vät joitain armottomimpia diktatuurin vastaisia tuomioita, joita elokuvissa on koskaan nähty. 
Espanjalainen sensuuri oli kömpelöä ja yksinkertaista, joka salli Berlangan kultaisen trilogian 
(Tervetuloa Mr. Marshall – kirjoitettu Bardemin ja Mihuran kanssa – Plácido, ja Pyöveli, kum-
pikin kirjoitettu Azconan kanssa) käsitellä vaikuttavalla tavalla uskonnon, politiikan ja seksin 
tabuja, kiitos älykkään ja hienovaraisen kerronnallisen tekniikan. 

Kuten Fernando Trueba esittää kirjoituksessaan elokuvan kontekstista, alkuperäinen idea tuli 
tosielämästä Pilar Pradesin, ’Valencian myrkyttäjän’, teloituksesta, jossa pyöveli sai rajun paniik-
kikohtauksen ja pyörtyi. Kun Azcona sai kuulla tästä epätavallisesta kohtauksesta, jossa pyöveli 
muuttui uhriksi, hänen reaktionsa oli, ”Okei, meidän täytyy vain lisätä puolitoista tuntia”. Tuo 
puolitoista tuntia Pyövelissä pitää kiinni ’berlangalaisesta tarinan kaaresta’, syklisestä raken-
teesta, joka perustuu tunteiden logiikkaan, jossa tavanomainen ei-sankarimainen päähenkilö 
päätyy lopussa pahempaan tilanteeseen kuin jossa oli elokuvan alussa. Käsikirjoituksen kiertä-
väisyys, joka Pyövelissä alkaa ja päättyy eri teloituksiin, vahvistaa tätä rakennetta. Se käsittää 
kolme päävaihetta, joita tutkimme seuraavaksi. 

Johdanto

Ensimmäinen näytös, jossa tilanne ja ristiriita esitellään. Alun kolme vaihtuvaa näkökulmaa 
määrittävät ja esittelevät kolme päähenkilöä: José Luis, hautaustoimiston työntekijä; Amadeo, 
pian eläköityvä pyöveli; ja Carmen, pyövelin tytär. José Luis rakastuu Pyövelin tyttäreen. Tämän 

isä Amadeo yllättää heidät sängyssä ja heidät pakotetaan naimisiin.  Carmen tulee raskaaksi. 
Amadeolle myönnetään valtion tukema asunto, mutta kysyntä on kovaa ja koska hän eläköityy 
pian, hän menettää asunnon. Ainoa tapa pitää se on, jos joku perheestä on valtion työntekijä. 

Riemu
Toinen näytös, jossa kaikki näyttää siltä, että ristiriita on onnellisesti ratkaistu. Hahmot saa-
vuttavat suuria tyytyväisyyden tunteita, jolloin esteet, joita he kohtaavat ovat sitäkin voi-
makkaampia ja heidän pettymyksensä sitäkin kovempaa. Vaikka José Luisia kuvottaa läpi-
kotaisin ajatus pyövelin ammatista, hänen vaimonsa ja appiukkonsa vakuuttelut sekä tarve 
elättää perhettä, saavat hänet suostumaan Amadeon työn jatkajaksi toiveikkaana siitä, ettei 
hänen tarvitsisi milloinkaan suorittaa teloitusta. He saavat asunnon. Kaikki näyttää sujuvan 
hyvin – José Luis onnistuu jopa ostamaan moottoripyörän, jossa on sivuvaunu – kun hänelle 
ilmoitetaan, että hänen on mentävä Mallorcalle suorittamaan teloitus. Toivoen viime hetken 
armahdusta ja käyttäen hyväksi oikeusprosessin siirtymistä, perhe ottaa matkan ilolla vastaan 
ja viettää mukavaa lomaa.  

Pudotus
Kohtalokas lopputulos, joka asettaa henkilöt samaan tai huonompaan tilanteeseen kuin missä he 
olivat elokuvan alussa. Armahdusta ei myönnetä. Tilanteen ja vanginvartijoiden asettaman pai-
neen vuoksi José Luisin on mahdotonta irtisanoutua tehtävästä. Pyövelistä tulee uhri. Palatessaan 
laivalle, José Luis vannoo, ettei enää koskaan suorita yhtäkään teloitusta. Tähän Amadeo vastaa, 
”Niin minäkin sanoin ensimmäisellä kerralla”.

Samaan aikaan kun päähenkilöt ovat suhteellisen monisyisiä ja kokevat pitkän henkisen matkan 
(erityisesti José Luis, viaton mies innokkaana parantamaan elämäänsä, jonka kunnianhimo ja 
olosuhteet lopulta pakottavat toimimaan omien arvojen vastaisesti), sivuhenkilöiden kuvailu ja 
sosiaalinen ryhmä, johon he kuuluvat erottuu stereotypioista, ja heitä analysoidaan taidokkaalla 
tarkkuudella. Yksi esimerkki on Antonio, José Luisin vanhempi veli, kirkon ja armeijan räätäli, joka 
toimii esimerkkinä hallintojärjestelmän peruspilareista.  Turistit ovat toinen esimerkki, persoona-
ton massa ulkomaalaisia, jotka edustavat hallituksen keskeistä talouden kehittämisstrategiaa, aina 
valmiita olemaan huomaamatta todellisuutta vain siksi, että Espanja on erilainen. 

Huomion arvoisia ovat myös dialogit ja pienet eleet, jotka toistuvat läpi elokuvan ladattuna 
täyteen kitkerää, piikittelevää ironiaa. Alla kaksi esimerkkiä, jotka ansaitsevat huomiota

a) Muutama piilotettu viittaus muistuttavat meitä kuristuspannalla teloittamisesta.

Vieraillessaan uudessa asunnossa, joka on yhä rakenteilla, Amadeo sanoo vävylleen: ”Cuidado, 
que te vas a desnucar” (Varo, ettet kaadu). Espanjan kielessa ’desnucar’ tarkoittaa ’taittaa niskat 
nurin’. [Jakso 14 –  37min 23s - 40min 35s]

Ennen vierailuaan poliisiasemalle, jossa José Luis aikoo ilmoittautua pyövelin työhön, Car-
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men, joka on matkalla alennusmyynteihin, ilmoittaa ostavansa miehelleen muutaman paidan 
ja kysyy tämän kauluksen kokoa. Hän ei muista sitä, joten Carmen kääntyy isänsä Amadeon 
puoleen, joka on kaulojen asiantuntija, ja kysyy, ”Isä, mikä hänen kaulanympärysmittansa on?” 
Nopea vilkaisu riittää häneltä arvaamaan oikein. [Jakso 16 – 41min 40s - 44min 17s]

Hetkeä ennen teloitusta, yksi vankilan vartijoista pakottaa José Luisin pukemaan päälleen 
kravatin, muistuttaen köydestä tai kuristuspannasta itsestään. [Jakso 29 – 1h 18min 07s - 1h 
25min 30s]

b) Elokuvassa on useita viittauksia ruokaan ja puhtauteen keskittyen erääseen tiettyyn elee-
seen, jota toistetaan moneen otteeseen: käsien pesu. Kun José Luis menee pyövelin talolle pa-
lauttamaan tämän unohtamia tavaroita, Amadeo pesee kätensä jätettyään José Luisin ovelle. 
Samaan aikaan Carmen saapuu paikalle kuivaten käsiään esiliinaansa. Kun José Luis on sisällä 
asunnossa, Amadeo kuivaa käsiään keittiöpyyhkeeseen. Tämä toistuva ele luo perinteikkään 
kuvan espanjalaisesta yhteiskunnasta, joka arvostaa hygieniaa ja puhtautta hyvin korkealle. 
Mutta, se on epäilemättä myös viittaus Pontius Pilateksen ikimuistoiselle eleelle sen jälkeen, 
kun Jeesus on tuomittu kuolemaan ja hän pesee kätensä ihmisjoukon edessä todeten, ”Minä 
olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän vastuullanne!” (Matteus 27:24). Amadeo 
esittelee Carmenin sanoin, ”Hän on hyvin puhdas”.

Pyöveli selvästikin paheksuu teloittamista kontekstissa, jossa se on osa jokapäiväistä elämää. 
Berlanga menee vielä pidemmälle, kuten hän on itse sanonutkin. Elokuva kertoo vapaasta tah-
dosta ja sen puutteesta, väkivallasta, jonka avulla sosiaalinen determinismi – ja laajennettuna 
autoritaarinen hallinto – pakottaa, kiristää ja alistaa yksilöä. Se kertoo asunto-ongelmista ja 
mihin äärimmäisyyksiin työväenluokka on valmis menemään varmistaakseen pienen valtion 

asunnon, ”jossa on maisema”, Madridin rumasta betonilähiöstä. Elokuva kertoo myös kuole-
masta ja valtion etuoikeudesta leikkiä jumalaa ja halutessaan määrätä kuolemaan lain ja sen 
toisen pyövelin, Francisco Francon, nimissä. Monelle katsojalle Berlangan elokuvaan oli piilo-
tettuna Franco eräänlaisena koodina. 

Berlanga kuvaili elokuviensa moraalista asemaa näillä termeillä: ”Sanoessani, että yhteiskun-
ta on paskamainen, en ole ollenkaan varma vihjaanko mitään vaihtoehtoista ratkaisua. Olen 
sanonut usein, että elokuvani ja minä purjehdimme samalla veneellä kuin tämä yhteiskunta. 
Mitä teen veneen sisällä on se, että pissaan aina samaan kohtaan, jotta aikanaan siihen saattaa 
ilmaantua reikä, joka upottaa veneen.”

TILAN MERKITYS: AHDISTUKSEN KUVAAMINEN
kirjoittanut Bernardo Sánchez

Pyöveli on kuin kaikukoppa, jossa äänet kaikuvat tyhjiössä. Ei löydy vapautusventtiiliä, ulos-
käyntiä, ei horisonttia, ei positiivista lopputulosta eikä mitään mahdollista vastausta. Kaikki 
kiertää kehää kuin kaiku, romahtaen harhaluuloon. Kaikki luhistuu. Jokainen puhuttu sana – 
oikeutuksen, rakkauden, lupausten, onnen, toivon, lohdun, anelun sanat – on tuomittu haihtu-
maan heti alkuun. Kuristetaan kuoliaaksi niin kutsutusti.

Tähän tilaan vangitut henkilöt – kolme päähenkilöä, heidän perheensä ja työkaverinsa – eivät 
voi elää yhdessä, keskustella, rakastaa toisiaan, tuntea, löytää yhteyttä, liikkua eteenpäin…He 
eivät pysty elämään. Eivät millään todellisella tavalla, jossa olisi hitunen vapautta. He elävät 
tukahdutettua epä-elämää. Heidät on molemminpuolisesti ehdollistettu, sillä he kuristavat toi-
nen toistaan, tahallaan tai tahattomasti. Ja seuraamukset ovat hirvittävät. Kykenemättä edes 
murtamaan riippuvuuden kahleita tai ilmaisemaan jotain, saadakseen asiat kääntymään pare-
mmalle tolalle. Kukaan ei saa vedettyä muita ulos kolosta. Päinvastoin. Vanha Amadeo on am-
mattinsa takia yhteiskunnan hylkimä ja sen tähden kuin elinkautisvanki. Carmen on tuomittu 
olemaan pyövelin tytär.  José Luis Rodríguez, joka aikaisemman työnsä puolesta on jo tutus-
tunut kuolemaan, ei kuitenkaan ole vielä ollut vastuussa kenenkään kuolemasta. Nyt hänen 
on hyväksyttävä pyövelin rooli ja otettava Amadeon paikka saadakseen asunnon, voidakseen 
naida Carmenin, joka on raskaana, jotta voi kasvattaa poikansa – joka tulee ikuisesti olemaan 
pyövelin lapsenlapsi.  

Limpieza

Comidas
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epätodellista ja painajaismaista lähennellen kuoleman valkoisuutta. 

Pyöveliä asuttavat henkilöhahmot ovat kirjaimellisesti vankeja omissa ”laatikoissaan”, jolloin 
heidän kehonsa, sanansa ja tekonsa eivät merkitse mitään. Berlanga ja Azcona eivät peitelleet 
kuolemaan tuomitun vangin sekä José Luisin ja Carmenin kohtaloiden väistämätöntä vertai-
lua. José Luis, virallinen pyöveli, raahataan valtavan valkoisen huoneen läpi pihalle, joka vie 
mestauslavalle. Hänet kuvataan ylhäältä käsin, hyvin pienikokoisena, lähes hyönteisenä, joka 
joutuu voittamaan suuremman voiman (toinen paradoksi) kuin mitä todellinen vanki edustaa 
(häntä näyttelee Manuel Aleixandre, jonka näemme vain vilaukselta).  

Siitä syystä elokuvan käsikirjoitus puskee eteenpäin säälimättömästi. Se etenee kääntäen ruu-
via kireämmälle (kaikissa merkityksissä) José Luisin yllä leijuvien lukuisten velvollisuuksien ym-
pärillä, työntäen hänet syvemmälle kohti pistettä, josta ei ole paluuta, syvemmälle nurkkaan. 
Nurkkaan, joka aiheuttaa hänen oman moraalisen itsetuhonsa sekä tuntemattoman ihmisen 
kuoleman. Nurkkaan, jossa hänen on lopulta täysin mahdotonta sanoa ei, pitää puoliaan, jossa 
hänen on mahdotonta edes saada ääntään kuuluviin (hänen kieltäytymisensä kaikuu kuuroille 
korville eikä armahdustakaan koskaan tule). Nurkkaan, joka on niin ahdas, ettei hän enää näe 
missä kohtaa menneisyydessä otti ensimmäisen väärän askeleen. Nurkkaan, joka on niin pimeä, 
ettei hän kykene tunnistamaan itseään. 

Yhteiskunta, ja sen rakenteet, laittaa kohtuuttoman korkean hinnan unelmille, toiveille ja omille 
projekteille. Hinnan, jota kiristetään nopeammin sortavassa, suljetussa, pakottavassa ja puutte-
ellisessa järjestelmässä kuten Francon diktatuurin aikaan. Se oli tasoittunut 1960-luvulla, jonne 
kahden pyövelimme tarina sijoittuu. Hinta on niin korkea, että ihmiset maksavat siitä henge-
llään. Epämukavin aikavälein. Yksi toistaan epämukavampana. Oli kyseessä sitten heidän oma 
elämänsä tai, kuten pyövelillä, muiden elämä. Tästä sosiopoliittisesta ja historiallisesta näkökul-
masta, elokuvan voidaan mieltää kertovan sen sukupolven kansalaisista, erityisesti keski- ja työ-
väenluokista, jotka joutuivat uhraamaan monet haaveensa, ideansa ja suunnitelmansa saavut-
taakseen minkään tasoisia mahdollisuuksia perheilleen. 

Pyövelin rakenne on kuin laatikko pitäen sisällä lisää laatikoita tai huoneita, jotka toimivat vesi-
tiiviinä lokeroina; työväenluokan talo kiireisen kadun varrella, hautaustoimisto, kellarissa toimi-
va räätälin liike, valtion avusteinen pieni asunto (aluksi rakenteilla, joten olemassa ainoastaan 
mielikuvituksessa), tippukiviluolat, asunto ja kaikki vankilan huoneet: sisäänkäynti, vierailijoi-
den huone, selli, keittiö, ja teloituspihalle johtava käytävä, jota Berlanga kutsui ”rotan koloksi” 
(pieni, musta ovi, joka symboloi hiirenloukkua ja johtaa mestauslavalle). Muista laatikoista tai 
huoneista vihjataan alkovien, sakastien, ja useiden muiden toimistojen myötä, punoen samalla 
kafkalaisen verkoston. Tämän lisäksi olemassa on myös laukku, koko draaman musta laatikko, 
joka sisältää kirskuvat metalliset kuoleman työkalut. Kaikki imaistaan takaisin laukkuun, liiku-
teltavaan mikrotilaan.

Yksi osuvimmista tilallisen ahdistuksen ja sen yksinäisen taistelun määritelmistä, jossa ihminen 
yrittää kaivertaa itselleen kolon omassa laatikossaan, kuullaan kun perhe kuvittelee rakenteilla 
olevan asunnon järjestystä.  José Luis toteaa Carmenille, että pienin huone sopii tämän isälle, 
koska tämähän on vanha mies ja siinä iässä ei tarvitse hengittää niin paljon. Elokuvan toinen 
paradoksi – traagisen ristiriidan rinnalla – näkyy siinä, että siirryttäessä Madridista Mallorcalle ja 
kaupungin kaduilta meren äärelle, tila näyttää avartuvan. Siitä huolimatta pariskuntaa ympäröi-
vän pahaenteisen paineen ote puristaa heitä jatkuvasti tiukemmin, kunnes heidät on supiste-
ttu mitättömäksi ja he katoavat kokonaan. Tilanteessa on toinenkin ristiriita. Vaikka henkilöt 
näyttävät siirtyvän harmaasta Madridista Mallorcan kirkkauteen, Välimeren valoisuus on lähes 

III
- A

N
A

LY
YS

I



23
III – A

N
Á

LISIS

Tämä runollinen ja visuaalinen tilojen, dialogin ja eeppisen matkan kudelma yhdeksi kokonai-
suudeksi on saavutettu kaikkien elementtien täydellisellä yhdistelyllä. Berlanga, tilan käytön 
ekspertti, venyttää ja terävöittää kohtauksen toiminnan väliin jääviä kuolleita kohtia niin kauan, 
että tyhjyydestä tulee kouriintuntuvaa ja vähitellen kovenevasta ruuvien kiristämisestä tulee 
lähes kuuluvaa. Tähän voidaan lisätä Rafael Azconan vaikuttava kyky kuulla. Hänen havain-
tokykynsä, joka käyttää taidokkaasti akustisia tehokeinoja, eroaa espanjalaisesta elokuvasta, 
mutta sen myötä, hän saa vangittua koko Espanjan 1930-luvulta aina 2000-luvun alkuun saakka. 
Azcona sisällyttää taitavasti puhetta nopeatahtiseen, kiireiseen ja monisanaiseen vuoropuhe-
lukohtaukseen, joka lopulta hiipuu lamaantuneeseen hiljaisuuteen henkilöiden vanginneen 
huoneen nitistäessä heiltä energian ja tehden heistä kykenemättömiä enää toimimaan.  

Missä sitten on se musta huumori, josta Berlanga on niin kuuluisa? Se on tehokeino. Kutsum-
me sitä huumoriksi katsoessamme sitä ulkoapäin, sillä elämä kaikkine hankaline ristiriitoineen, 
onnettomuuksineen ja paradoksaalisuuksineen näyttäytyy tragikoomisena ja absurdina. Se saa 
meidän nauramaan vain niin kauan kuin katsomme etäältä, emmekä ole itse kokemassa tuskaa. 
Me nauramme, jotta emme itkisi. Rafael Azcona vakuutti aikanaan, ettei hänen tarkoituksenaan 
ollut tuottaa mustaa huumoria; hän ainoastaan kuvaili todellisuuden sisäisiä mekanismeja ja 
millaista elämä joskus on. Ja toisinaan se on absurdia ja mustaa. Myönnetään, että José Luis 
Rodríguezin ahdinko on ääritapaus, josta ei ole ulospääsyä, mutta hänen elämänsä tapahtumi-
lla on paljon vastaavuuksia meidän omiin elämiimme. Toisinaan elämä kiristää meitä, saa vuo-
tamaan verta tai sitoo kätemme vain siksi, että annamme periksi jollekin tunneperäiselle tai 
taloudelliselle teolle. 
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S TYHJÄ VALKOINEN LAATIKKO, JOKA ALLEVIIVAA KAHTA RANGAISTUSTA 
(jakso 30: 1h 25min 30s - 1h 27min 20s)

KUVA-ANALYYSI

Ensimmäisessä ryhmässä, joka saattaa vankia, huomaamme jäljessä kulkevan papin. Hän on 
teloituksen pakollinen avustaja samaan tapaan, kuin kirkko diktatuurille. Ryhmän jokainen 
jäsen kulkee ylväästi pää pystyssä. Kaikki ovat pukeutuneet mustaan. Toisessa ryhmässä José 
Luis on parhaiten erotettavissa oleva hahmo. Hän on ainoa, jolla on vaaleammat vaatteet 
(hänhän oli kaikesta huolimatta ”lomalla”) ja ainut, joka kulkee kyyryssä ja jota tarvitsee 
vetää perässä (hän on koko elokuvan ajan antanut vaimonsa ja appiukkonsa raahata itseään 
tilanteesta toiseen, perheen tai yhteiskunnan velvoittamana). Hänen vastarintansa ja fyysi-
sen luhistumisen keskellä, pyövelistä tulee tuomittu mies. Hänen hattunsa jää matkan varrelle 
muodostaen valkoisen läikän. José Luis on ainut virkamies, joka on kadottanut hattunsa, kunnian 
symbolin. Vaikeammin nähtävissä on maassa oleva lätäkkö. Se on pelkkää vettä, mutta muistuttaa 
verestä ja ennustaa visuaalisesti rikoksesta. 

Tekstissään ’Kuvien vertailua’ Javier Rebollo perustaa, että tässä kohtauksessa valkoisuuden ja 
tyhjyyden sekä muiden tilojen välillä on rikas vuoropuhelu, aina alun vankilan pihasta (kuvattuna 
samasta kuvakulmasta) Martin Creedin huoneeseen sekä Yves Kleiniin, Michelangelo Antonioniin, 
Grzegorz Klamaniin ja Giorgio de Chiricoon.

Tämä on elokuvan ehkä vertauskuvallisin kuva. Aiemmin on myös todettu, että se on ensimmäi-
nen kuva, joka tuli Berlangan mieleen (katso Suuren valkoisen huoneen jakso: kuva).

Valtava, lähes abstrakti laatikkomainen tila, jossa suuret likaiset seinät kohtaavat harmaan maan 
ja kaksi ryhmää kulkevat kohti pientä ovea. Se on täydellinen suorakulmio, tumma ja litteä tuo-
den oman lisänsä tilan abstraktiin geometrisyyteen. Ovi on kuvan ainoa pakoreitti. Kafkamai-
seen tyyliin vartija seisoo uniformussaan vahdissa ovella ja kaikki johtaa sitä kohti. Tilan anteek-
siantamaton kylmyys, niin täysin vailla inhimillisyyttä on kammottava jo itsessään. 

Yhtä kylmänä näyttäytyy kuva, jota kohti kamera on liikkunut tämän epätavallisen jakson vi-
vahteikkaan liikkeen myötä. Kamera on korkealla, kuvaruudun reunassa samaan tapaan kuin 
valvontakamerat. Sen persoonaton silmä valvoo kaikkea kuten Foucaultin panoptikon. Tästä 
hieman vinosta kulmasta se suurentaa tilan kokoa ja tyhjyyttä.  
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José Luisin saapuessa Palma de Mallorcalle, poliisi on jo odottamassa häntä, jotta hän voi suori-
ttaa ensimmäinen työtehtävänsä pyövelinä. Kuten jo niin monta kertaa ennenkin, hän perään-
tyy ja yrittää päästä pälkähästä vältellen poliisia. Ja kuten niin monta kertaa aikaisemminkin, 
hän antaa johdatella itseään (kaikin tavoin). José Luisin lopullinen luhistuminen on alkanut. 
Berlanga tiivistää päähenkilön koko matkan tähän kuvaruutuun ja valmistelee meidät hänen 
lopulliseen romahdukseensa, jossa hän luhistuu ja hänet joudutaan raahaamaan valkoisen 
huoneen läpi mestauslavalle, jossa hänen on ensimmäistä kertaa ’toimittava’ itse [katso ’Ku-
va-analyysi’].

Kuva on rajattu kolmessa osassa, kolme hetkeä, jolloin kamera pysähtyy. Toisin kuin elokuvan 
rajauksessa käytetty tekniikka monessa muussa kohdassa, tässä kohtaa kamera liikkuu samaan 
suuntaan koko ajan, vasemmalta oikealle, jättäen laivan ja kaiken toivon onnellisesta (tai edes 
normaalista) elämästä taakse, seuraten José Luisia kohti tämän väistämätöntä kohtaloa. Tutki-
taan näitä kolmea osiota:

1) Ensimmäisessä kuvassa José Luis pyrkii pakoon Amadeon pitäessä kiinni ja vetäessä häntä 
takaisin, jotta hän suorittaisi velvollisuutensa. Dialogi on lyhyttä. Amadeo vähättelee tilanne-
tta todeten ”Menet vankilaan ja sitten tulet takaisin”. Toisaalta ”menet vankilaan” painottaa 
José Luisin ristiriitaista tilannetta sekä uhrina että pyövelinä. Nuo sanat voitaisiin hyvin lausua 
tuomitulle miehelle. Sanoissa ”ja sitten tulet takaisin” vaanii hyväksynnän erityislaatuinen ka-
maluus. José Luis kyllä tulee takaisin, kuten hän tulee toisellakin kerralla, jolloin hän on teloit-
tanut oikeasti kuolemaan tuomitun miehen. Mutta hänellä ei ole enää paluuta toimistaan. José 
Luisin torjuva asenne kiteyttää koko yhteiskunnan asenteen, joka mieluiten ei kohtaa ongel-
maa: ”En mene ja piste”.

2) Itsestään huolimatta José Luis lopulta suostuu johdateltavaksi, eikä ensimmäistä kertaa. Hän 
on antanut periksi koko elokuvan ajan johtaen hänet kohti lopullista rangaistusta. Hän las-
keutuu maihinnoususiltaa, joka on jälleen yksi rajan ylittämisen symboli samalla tavalla kuin 
kynnykset ja ovet. Hän kävelee eteenpäin Amadeon pidellessä kiinni pysähtyen poliisin vie-
relle (auktoriteetti hahmo). Poliisin kysymys ”Kuka on José Luis Rodríguez?” vangitsee yhden 
elokuvan kattavista teemoista: kysymyksen identiteetistä. Kuka tosiaan on José Luis? Hän itse 
näyttää kiistävän tai välttelevän omaa identiteettiään monessakin kohtaa (jopa silloin, kun 
historioitsija Corcuera kysyy hänen nimeään ja José Luis vastaa, ”Ei sillä ole väliä. Vain sinun 
signeerauksellasi on merkitystä”.

 3) Viimeisenä, José Luis lähtee kävelemään, poliisit mukanaan (nyt auktoriteetin puolella) ko-
hti autoa, joka vie hänet vankilaan. Carmen huomaa hänen unohtaneen laukkunsa. José Luis 
pysähtyy ja kamera pysähtyy hänen kanssaan mutta hän ei palaa hakemaan sitä. Se tehtävä jää 
Amadeolle, joka ojentaa sen hänelle rohkaisten samalla (ehkäpä varoittaen tai vaatien), ”Käyt-
täydy kuin mies”. Jälleen kerran, sanoilla on todellista painoarvoa siitä huolimatta, että ne ovat 

latteita ja kliseisiä. Vaikka tämä on pohjimmiltaan tarina pyövelistä, tulee mieleen Primo Levin 
romaani Tällainenko on ihminen. Siitäkin olisi saatu hyvä nimi Pyövelille. Mitä tarkoittaa olla 
ihminen? Mikä tekee meistä inhimillisiä tai saa meidät menettämään ihmisyytemme?

Siitä asemasta, johon kamera on pysähtynyt kolmannen kerran, se nousee hieman ehkäpä mer-
kkinä tai valmistaen mitä tulee tapahtumaan, kun José Luis raahataan mestauslavan läpi. Tässä 
kolmannessa osassa kamera ei enää seuraa José Luisia viereltä ja profiilissa. Se lähinnä pysyy 
paikallaan hänen liikkuessa poispäin. 

Tähän mennessä olemme analysoineet sen mitä voidaan mieltää kuvan ja dialogin suhteen 
rajatun kuvan etualaksi. Kuitenkin myös taustaan on kiinnitetty mestarillista huomiota. José 
Luis on eristetty yksilö joukon keskellä. Kaikkialla on juhlava tunnelma, joka on erityisen tärkeä 
tekijä groteskien tai irvokkaiden elokuvien lajityypille. Käynnissä on kauneuskilpailu. Tosia-
siassa jakso alkaa kuvalla, jossa Yhdistyneiden kansakuntien lippu liehuu tuulessa. Tällä tava-
lla Berlanga ja Azcona osoittavat kosmopoliittisen seurapiirin ja kansainvälisen yhteisön joka, 
kuten José Luis, ei halua tietää. Useita toimittajia näkyy taustalla, kaikilla kiire ottaa valokuvia, 
ei kuitenkaan pääjuonesta, joka on kaikkein tärkein tapahtuma, vaan pinnallisesta kilpailusta. 
Minne toimittajat oikein katsovat? Mitä turistit Espanjassa näkevät?

Kaksi muuta mainitsemisen arvoista elementtiä löytyy taustalta. Yksi on sotilaiksi pukeutu-
neiden lasten ryhmä, jonka rinnalla José Luis kävelee. Toinen on ele, joka toistetaan moneen 
kertaan: kädet ja hatut heiluttavat hyvästejä. Ehkä he ironisesti vilkuttavat hyvästejään sille ih-
miselle joka José Luis on (tai oli). Elokuvan lopussa, kun José Luis on ’toiminut’, Amadeo sanoo 
pienelle lapsen lapselleen, ”sanotaan hyvästit” Palma de Mallorcalle heidän heiluttaessaan ja 
katsoessaan maihin laivan kannelta. 

LOPULLISEN TELOITUKSEN TAI JOSÉ LUISIN ENSIMMÄISEN TELOITUKSEN AAVISTAMINEN 
(Jakso 21:  1h 02min 11s - 1h 05min 21s)

RAJAUKSEN 
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Koska Berlanga ja Azcona ovat erinomaisia klassisia elokuvantekijöitä, he omistavat ensim-
mäisen jakson päähenkilöiden esittelyyn. Osaavina tarinankertojina, he vihjaavat jo ensim-
mäisessä jaksossa joistakin elokuvan pääteemoista. Tästä syystä jakso on kuin monen Pyöveli 
-elokuvan avainelementin mikrokosmos.

Aloittakaamme tutkimalla jokaisen kuuden kuvan monimutkaista koreografiaa: henkilöhah-
mojen liikkeet ja kuinka ne punoutuvat yhteen; kameran liike suhteessa hahmoihin; tilan käyt-
tö sisääntulojen ja poistumisten lisääntyessä aivan kuin kyseessä olisi moduuleista koostuva 
näyttämö. Kamera seuraa yhtä hahmoa, sitten toista, hyödyntäen usein hetkeä, jolloin hahmot 
ohittavat toisensa, muuttaen sen omaa suuntaa ja sillä tavoin luoden taidokkaita muutoksia 
kuvien rajauksessa.

Käsi kädessä äänekkäiden joukkokohtausten kanssa, näemme liikkuvia näkökulmia. Vain kah-
dessa päättäväisessä tilanteessa kamera on selkeästi asetettu José Luisin vierelle, jonka alam-
me jo mieltää päähenkilöksi, antisankarin ruumiillistumaksi. Ensimmäinen näistä hetkistä näh-
dään, kun teloituksessa läsnä ollut seurue tulee ulos (kyseistä kohtausta ei koskaan näytetä, 
nyt tai myöhemmin elokuvassa). Ensimmäistä kertaa kamera lyhentää yhtä henkilöä, joka on 
tietenkin José Luis. Näemme seurueen kirjaimellisesti hänen näkökulmastaan. Toinen kohta 
on erityisen voimakas kuva, jos ajattelemme José Luisin esittelyä koko elokuvan kontekstissa. 
Kuva alkaa lähikuvasta, jossa hän on kaltereiden takana tilassa, jossa teloitus on juuri suoritet-
tu. Hän lähes huutaa, anelee, kaltereiden takaa ”Avatkaa ovi!”. Elokuvan lopussa hänen istues-
sa keittiössä sekavassa mielentilassa, hän pyytää ”olkaa ystävällisiä, herra, avatkaa ovi”. Voisi 
todeta, että José Luis on tuomittu olemaan tuomittu, olemaan pyöveli. Ehkä hän sen tähden 
näyttää ’kantavan ristiä’, hänen kantaessaan juhlallisesti arkkua, jossa on vain yksi risti, symboli-
nen uhrautuminen. Ei ole sattumaa, että tapaamme elokuvan päähenkilön ensimmäistä kertaa 
piiloutuneena arkun taakse: kasvoton mies vailla persoonallisuutta. Robert Musilin sanoin hän 
on ’mies vailla ominaispiirteitä’. 

Useat jakson elementit nähdään myös elokuvan lopussa. Syynä on Berlangan kiintymys sym-
metriseen rakenteeseen ja hänen taitava tapansa punoa se yhteen. Tämän voi nähdä kahdella 
tavalla: mitä tapahtuu tämän avausjakson sisällä ja elokuvassa kokonaisuutena. Yhtäällä, jak-
son ensimmäinen osa, sisällä kuvattu kohtaus, alkaa ja päättyy pöydän äärellä syövään var-
tijaan. Ensin hän yrittää syödä rauhassa aamupalaa, ympäröivistä tapahtumista huolimatta 
(vankia teloitetaan). Hän lukee myös sanomalehteä (voimme kuvitella mikä pääsee uutisiin ja 
mikä ei). Jakson lopussa hän lopulta luovuttaa syömisen kanssa. Toisaalta, jakso on symmetri-
nen suhteessa elokuvan loppuun, jolloin José Luis ’toimii’ ensimmäistä kertaa. Samat elementit 
toistuvat siinäkin kohtauksessa: ruoka ja kuolema (suuri osa viimeisestä kohtauksesta tapahtuu 

1 2 3

JOHDANTO, JOKA KÄSITTÄÄ KOKO ELOKUVAN 
(Jakso 2: 2min 02s a 6min 53s)

JAKSON ANALYYSI 
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vankilan keittiössä); jälleen kerran ympärillä on useita suljettuja tiloja, joissa on klaustrofo-
binen tunnelma, vaikea sisään ja uloskäynti; valtava huone näyttäytyy jälleen, kimaltelevan 
tahran tuoden mieleen veren; kameran kulma on samanlainen kuten myös kaukainen ovi, 
joka sulkee pois paon mahdollisuuden (katso ’Kuva-analyysi’). Jopa dialogissa on huomatta-
vaa symmetriaa. Kun José Luisin avustaja kääntyy Amadeoon, pyöveliin päin, kutsuen tämän 
autolle, José Luis toteaa ”Minä olen lähdössä”. Elokuvan lopussakin hän anelee lupaa lähteä: 
”mutta minä olen lähdössä…”

Viimeisenä, kiinnittäkäämme huomiota jakson äänimaailmaan. Se on yhtä tärkeässä roolis-
sa tässä kuin koko elokuvassakin. Kaksi musiikillista lajityyppiä ovat erityisen osuvia: yksi on 
’cante jondon’ käyttö (tätä pidetään aidoimpana andalusialaisena lauluna, syvällinen tuskan 
ilmaisu, joka roikkuu olemassaolon partaalla). Se seuraa koko jakson mukana kuin perussoin-
tu ja päättyy fraasiin ”y quién en ese error no vive” [kuka ei elä tuossa virheessä]. 

Sitten ovat myös metalliset äänet, jotka on rakennettu kohtaukseen vahvistaen laukkuun pii-
lotetun kuristuspannan, jota emme koskaan näe, läsnäoloa. Kuulemme avainten helinää, sel-
vä viittaus kuristuspantaan lukossa ja oven liukuessa, oven saranat, tavaroiden raahaamista…

On mahdotonta lopettaa kommentoimatta muutamaa muuta elementtiä: pureva ironia, joka 
näkyy jo ensimmäisissä vuoropuheluissa erityisesti, kun Amadeo, joka on juuri suorittanut te-
loituksen, toteaa vankilan vartijalle, ettei pysty lopettamaan tupakointia (espanjankielisessä 
dialogissa asia ilmaistaan vahvemmin käyttäen sanoja, että hän ei ole tarpeeksi rohkea lope-
ttamaan tupakointia); laukun läsnäolo, jonka symbolismi ja yhteys syyllisyyteen lisääntyvät 
elokuvan edetessä. Tässä jaksossa vartijat eivät halua nähdä laukkua tai koskea siihen. Seu-
raavassa jaksossa Amadeo unohtaa ottaa sen mukaan ja José Luis palauttaa sen, tietoisesti 
suojaten kätensä viitallaan, jottei suoraan kosketa kauhistuttavaa kapistusta. Kuitenkin, kai-
kista hänen varotoimenpiteistään huolimatta, yhteys laukkuun johtaa hänen lopulliseen ran-
gaistukseensa. Roolien vaihtuessa, heidän saapuessaan Palma de Mallorcalle, José Luis tulee 
olemaan se, joka unohtaa laukun ja Amadeo tuo sen hänelle, jotta hän voi ensimmäistä kertaa 
suorittaa tehtävänsä pyövelinä.
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1. Antoni Tàpies, Alegato a la pena de muerte [Kuolemanrangaistuksen tuomitsemi-
nen], 1975
2. Joaquim Gomis, Nimetön 1947
3. Joan Brossa, El convidat / The Invitee [Kutsuvieras], 1986-1990
4. Jean Tinguely, Máquina, 1965
5. Ataúdes Fernándezin ruumisarkun tekijöiden mainos, jonka koosti Luis Carandell    
kolumnissaan ’Celtiberia Show’ ja julkaistiin Triunfo viikkolehdessä.
6. Gustave Doré, Execution of an Assassin in Barcelona [Salamurhaajan teloitus Barcelo-
nassa], 1847
7. Andy Warhol, näyttelykutsu Kölnissä, Kymmenen sähkötuolia, 1967
8. Luis García Berlanga, kuva Pyövelistä, 1963
9. Manolo Millares, Los curas [Papit], 1960-64

10. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963
11. Franz Kafka, piirros sarjasta Mustat marionetit riippuvat näkymättömistä langoista 
1917 [rajattu uudelleen]
12. Josep Maria Subirachs, 1962  
13. Chumy Chúmez
14.  Basilio Martin Patino, Queridísimos verdugos [Rakkaat pyövelit], Espanja, 1977
15. Francisco de Goya, The Garrotted Man [Teloitettu mies], 1799
16. Nicolás Muller, Serrano en traje de procession [Maanviljelijä mies kulkuepuvussa], 
Cuenca, 1948
17. Darío de Regoyos, Viernes Santo en Orduña [Pitkä perjantai Orduñassa], 1903
18. Jake ja Dinos Chapman, In our dreams we have seen another world [Unelmissa olem-
me nähneet toisen maailman], Art Basel Miami Beach, 2013 [yksityiskohta]
19. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963
20. José Gutiérrez Solana, Murga gaditana, [Cadiz murga] 1945 [rajattu uudelleen]
21. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963
22. Borgata Gordiani, barrio de la periferia de Roma
23. La Codorniz lehden kansi, # 1467 omistettu kehitykselle 28.12. 1969

KUVIEN VERTAILUA, kirjoittanut Javier Rebollo

Vuonna 1962, jolloin Berlanga kuvasi Pyövelin, Andy Warhol piti ensimmäisen näyttelynsä. Suuri 
poptaiteilija ikuisti sähkötuolin (yhtä hirvittävä kuoleman kone, kuin espanjalainen kuristuspanta ja 
ranskalainen giljotiini), pesujauhelaatikot ja Campbellin tomaattikeiton. 1962 oli myös ensimmäisen 
popnäyttelyn aikaa, esimerkki populaari- ja massakulttuurista, amerikkalaisesta konsumerismista 
taiteena. 

Pyöveli antaa Espanjasta kuvan maana, joka on ankkuroitu diktatuuriin ja byrokratiaan (kuten Franz 
Kaftan romaanit), mutta kääntyen kohti aurinkoa ja turismia. Maa, jossa kuolemanrangaistusta käyte-
ttiin yhä äärimmäisenä rangaistuksena. Maa, joka oli täynnä väärinymmärrettyä ja vanhanaikaista 
uskonnollisuutta (kuten Nicolas Müllerin valokuvat tai Darío de Regoyon maalaukset), perheen ja 
valtion autoritäärisen konseptin alistama (jota elokuvissa edustaa poliisi, ja nähdään Eugene Smithin 
valokuvissa).

Pelko oli kouriintuntuvaa ihmisten ja poliisin joukossa. Poliisista, valtion palvelijasta tuli naurun aihe 
joksikin aikaa tosielämän tapauksen ansiosta, joka koski vankia nimeltä ’el Lute’, joka myöhemmin 
kuvitteellistettiin.

Tuossa harmaassa, mutta aurinkoisessa Espanjassa, kansalainen, ihminen, vieraannutettiin ja alistet-
tiin mitättömyydeksi (kuten Isaac Cordal’in pienet hahmot arkistokaapissa). 

Tämä kaikki kuvaillaan elokuvassa kafkamaisella huumorilla ja absurdiudella, sävyltään espanjalai-
sella hellyydellä, joka on tyypillistä satiiriselle aikakauslehti La codoniz’ille, jonka editorina toimivat 
Migues Mihura ja Chumy Chúmez ja johon myös Azcona kirjoitti. Azcona oli tietenkin Berlangan 
käsikirjoittaja, samaan aikaan kun Mihura ja Azcona kirjoittivat Tervetuloa Mr. Marshall’in yhdessä 
Berlangan kanssa.

Elokuvan pääteema on kuolemanrangaistuksen ja kiduttamisen parjaaminen (kuten se oli myös 
Basilio Martín Patino’n elokuvassa Queridísimos verdugos [Rakkaat pyövelit], tai Goya’n ja Gustave 
Doré’n kaiverruksissa, tai Joan Brossan installaatiossa). Se ilmentyy visuaalisesti ja vahvasti vankilan 
metafyysiseen tilaan ennen teloitusta. Tila muistuttaa meitä Giorgio de Chiricon maalauksista tai An-
tonionin elokuvista, joka vuonna 1962 kuvasi elokuvan Kuumetta, jonka Berlanga mainitsee Pyövelin 
kirjamessukohtauksessa. Viimeisen kohtauksen hautajaistoimitusta voidaan verrata toisiin iloisempi-
in, mutta yhtä synkkiin toimituksiin (kuten Solanan piirustukset ja maalaukset), parties de campagne 
tai rannikko ja hiekkaranta, jotka esiintyvät Pyövelissä (tuoden mieleen Martin Parr’in sarkastiset va-
lokuvat ja koruttomat dokumentit).

Tyhjyys ja ei mikään ovat nykytaiteen kaksi suurta aihetta: John Cage sävelsi 4’33 teoksensa vuonna 
1962, tyhjentäen itse tilan, aina Malévich’in synkkyydestä Yves Kleinin tyhjyyteen (joka kuoli 1962) ja 
Martin Creediin. Tämä on brittiläinen taiteilija ja säveltäjä, joka voitti arvostetun Turner-palkinnon 30 
vuotta Pyövelin kuvausten jälkeen installaatiolla, jossa tyhjän huoneen valot syttyvät ja sammuvat. 
Kauhua ilmentävien kuoleman ja kidutuksen koneiden rinnalla, meillä on käyttökelvottomia koneita 
ja modernin taiteen veistoksia kuten Jean Tinguelyn ja Chillidan teokset.

1 2 3 4 5 6
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AVAINSANAT VISUAALISELLE KARTALLE

PYÖVELI, KUOLEMAN RANGAISTUS, KURISTUSPANTA, SÄHKÖTUOLI, 
GILJOTIINI, KUOLEMAN KONEET, KUOLEMA, PYÖVELI, TUOMITTU 
MIES, USKONTO, TAAKSEPÄIN KATSOVA, TAITEILIJAN KONE, HUUMORI, 
KAFKA, KIDUTUS, FESTIVAALI, KULKUE, VALTIO, PERHE, ESPANJA, KESÄ, 
HIEKKARANTA, POP TAIDE, KEHITYS, ASUNNOT, KONSUMERISMI, TYHJYYS, 
NYKYTAIDE, MODERNI TAIDE, 1962 JA 1963, VIERAANTUMINEN, IHMINEN, 
BYROKRATIA, DIKTAATTORI, EI MIKÄÄN, ABSURDI, LUIS GARCÍA BERLANGA

24. Tom Wesselmann, Still life nº12, [Asetelma nº12] 1962
25. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963 
26. Oriol Maspons, El primer bikini en Ibiza [Ensimmäiset bikinit Ibizalla], 1953
27. W. Eugene Smith, Spanish village [Espanjalainen kylä], Life aikakauslehdessä julkasitu 
reportaasi 9.4.1951. Julkaisu koostuu 16:sta valokuvasta, jotka on otettu Deloitosa’ssa Extre-
maduran alueella Espanjassa. 
28. Martin Parr, Life’s a beach, [Elämä on hiekkarantaa], 2013

29. Poliisi saattamassa El Lute’a hänen oikeudenkäyntinsä aikana Audiencia Nacional’issa, 
kesäkuussa 1973. 
30. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963
31. Michelangelo Antonioni, Kuumetta, 1962
32. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963

33. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963
34. Giorgio de Chirico, Melancholia, 1916
35. Grzegorz Klaman, Fear and trembling, [Pelko ja vapina] 2010
36. Yves Klein, Le vide, [Tyhjiö], 1958
37. Luis García Berlanga, Pyöveli, 1963

38. John Cage, Ryoanji, 1985
39. Martin Creed, Work nº227: The lights going on and off  [Työ n°227: valot syttyvät ja sam-
muvat], 2000
40. Isaac Cordal, Scriveners [Notaarit], osa näyttelyä Urban inertia, 2015
41. Ranskalaisen sanomalehden L’Express’in julkaisema karrikatyyri Francon viimeisen kuole-
mantuomion jälkeen, 1975. 
42. Kazimir Malevich, Cuadro negro, [Musta neliö], 1915
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YHTYMÄKOHTIA TOISIIN ELOKUVIIN

Kumpikin elokuva asettaa siten kysymyksiä identiteetistä, mitä tarkoittaa olla mies ja mikä 
on yksilön ja yhteiskunnan suhde, silloin kun yhteiskunta pyrkii jatkuvasti sortamaan. Mies 
vailla menneisyyttä elokuvan lopussa, kun alussa kohtaamamme pahoinpitelijät suunnitte-
levat hyökkäävänsä uudelleen M:n kimppuun (nyt nimeltään Jaakko), joukko ontuvia ihmisiä 
rääsyissä ilmaantuvat paikalle kuin unessa, kuin ryhmä zombeja. Tätä kohtausta pedataan jo 
elokuvan alussa, kun M palaa tajuihinsa sairaalassa käärittynä päästä varpaisiin kuin muumio. 
Mikään ei ole visuaalisesti kaukaisempana tätä kohtausta kuin Pyöveli, mutta jos vertailemme 
näitä kahta elokuvaa, herää kysymys voisiko Pyövelissä kuvailtu maailma yhtä hyvin olla elävien 
kuolleiden maailma. 

Identiteetin lisäksi, joka on keskeinen kummassakin elokuvassa, toinen tärkeä vertailun arvoi-
nen näkökohta on se etäisyys, jonka Berlanga ja Kaurismäki asettavat itsensä ja henkilöhahmo-
jensa välille. Kummastakin elokuvasta voisi todeta niiden olevan kylmiä, kerrottuna etäisellä 
vireellä. Päähenkilöt eivät missään kohtaa vaadi empatiaa katsojalta. Tässä suhteessa kumpaa-
kin elokuvaa voidaan verrata Kafkan kertomuksiin. Kuten Kafkan henkilöt, joita usein kutsu-
taan vain etukirjaimella K, ei ole sattumaa, että Mies vailla menneisyyttä elokuvan päähenkilön 
nimi on M – nimi, jolla häntä ei elokuvassa itse asiassa koskaan kutsuta. Samanlaisia yhteyksiä 
voidaan nähdä tavassa miten Kafka rakentaa lähes abstrakteja maailmoja, jotka armottomat, 
näkymättömät hallitsijat ovat organisoineet mekaanisiksi ja jotka alistavat kaiken absurdille 
sekä tuomitsevat jokaisen osaksi epäinhimillistämisen prosessia.

PYÖVELI JA MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ: IDENTITEETIN MENETYS

Mies pahoinpidellään julmasti juna-aseman ulkopuolella. Hän on ollut kuoleman partaalla ja 
tullessaan tajuihinsa, hän ei muista yhtään mitään: ei nimeään, missä hän asuu, onko hänellä 
perhettä, missä hän on töissä. Hän ei tiedä kuka hän on, joten miehestä on kirjaimellisesti tullut, 
kuten Aki Kaurismäen elokuvan nimikin viittaa; Mies vailla menneisyyttä (2002). Tämä ei ole ai-
noastaan kertomus (lähes satu), vaan identiteetin pohdintaa. Yksilön teema on keskeisesti läsnä 
myös Pyövelissä.

Samaan aikaan kun Mies vailla menneisyyttä -elokuvan päähenkilö menettää identiteettinsä 
väkivallanteon seurauksena, José Luis näyttää menettävän identiteettinsä (tai kutistavan sitä), 
kun hän menee mukaan ja alistaa itsensä järjestelmälle, jota ylläpidetään pitkälti väkivallalla. 
Hän ylläpitää järjestelmää, kuin se olisi osa häntä itseään. Samaan aikaan kun toisella miehellä 
ei ole menneisyyttä, koska joutui hyökkäyksen uhriksi ja joutuu rakentamaan sen uudelleen 
tyhjästä, José Luis näyttää olevan tuomittu kohtaloon, joka vaikuttaa pakon sanelemalta: hänen 
elämänsä jokainen osa-alue näyttää olevan (ennalta) määritelty, tapahtumat linkittyvät vää-
jäämättä toisiinsa. Riippumatta siitä, ette häni tiedä kuka hän on (tai ehkä sen takia), M (kuten 
tuntemattomaan päähenkilöön viitataan lopputeksteissä) jatkaa eteenpäin oman arvonsa tun-
tien ja pyrkii rakentamaan itselleen elämän yksinkertaisella, arvokkaalla tavalla, osoittaen suo-
raselkäisyyttä rakkaudessa ja tavassa, jolla hän kunnioittaa muita. Hän on päätynyt eräänlaiseen 
suureen avonaiseen tilaan, jonka rajat ovat hämärtyneet, jonnekin reuna-alueelle (lähes irralli-
seksi osaksi maailmaa) missä ihmiset, joilla ei ole mitään muodostavat solidaarisuuden siteitä 
pelastusarmeijan avulla. Pelastusarmeija, joka tarjoaa ruokaa ja muuta tukea on vahvasti risti-
riidassa Pyövelin kaikkialla läsnäolevan sosiaalisen armeijan eli poliisin, valtion virkamiesten ja 
yhteiskunnan, joka perustuu valtaan, kanssa. Kuten Amadeo, Antonio ja hänen perheensä, sekä 
lopussa José Luis ja hänen perheensä, kaikki tottelevat käskyjä tai pysyvät ainakin hallinnassa.

Siitä huolimatta, että M ei omista mitään, kuten hänen rakas Irmansa sanoo, hänellä on itsensä 
(vaikkei hänellä ole nimeä). José Luis taas onnistuu askel askelelta kiipeämään ylemmäksi so-
siaalisessa hierarkiassa: hän löytää vaimon, saa lapsen, nostaa parempaa palkkaa otettuaan 
pyövelin työn, varmistaa pienen asunnon valtion asuntosäätiöltä sekä onnistuu jopa ostamaan 
sivuvaunullisen moottoripyörän omaksi ja vaimon iloksi. Kuitenkin mitä enemmän hänellä on, 
sitä huterammalla maaperällä hän kävelee. Kunnes hän saapuu kuoleman ovelle (kirjaimellises-
ti), eikä kykene enää edes seisomaan omilla jaloillaan.

Mies vailla menneisyyttä (2002)

Pyöveli (1963)
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Paikka nuorelle miehelle (Ermanno Olmi, 1961) ilmestyi vain muutamaa vuotta ennen Pyöveliä. 
Kumpikin elokuva tarjoaa hienon kuvauksen omasta ajastaan ja yhteiskunnista, joilla on pal-
jon yhteistä: perheen keskeinen rooli, katolinen traditio, jopa fasismi (joka oli kaatunut Italiassa 
1943, mutta epäilemättä silti vaikutti ihmisten ajatteluun ja jopa tiettyihin sosiaalisiin käytän-
teisiin). Toinen yhtäläisyys elokuvien välillä on taustalla vaikuttava ihmeellinen talouskasvu, 
josta läntinen Eurooppa sai nauttia 1960-luvulla. Kaikki kansalaiset – eritoten työväen luokka 
(kaupungissa ja maaseudulla) - tavoittelivat ja uskoivat sosiaalisen asemansa kohentumiseen: 
mukavampaan elämäntyyliin, jota usein (ja edelleenkin) yhdistettiin sellaisiin ilmaisuihin kuin 
’kohtuullinen elintaso’ tai ’hyvinvointi’, jotka pääasiassa viittaavat elämän materiaalisiin puoliin 
piittaamatta juurikaan siitä kuinka tuollainen elintaso voidaan saavuttaa.

Paikka nuorelle miehelle ja Pyöveli elokuvien henkilöhahmot ovat kaikki lähtöisin vaatimatto-
mista oloista. Kummankin elokuvan alussa nähdään, että heiltä puuttuu oma elintila: Domeni-
co nukkuu keittiön nurkassa ja José Luis taas asuu veljensä kellarin nurkassa. Yhdessä Magalín 
kanssa Domenico löytää ja himoitsee jokaista tuotetta, jota kaupunki voi tarjota. Carmen on 
haltioitunut päästessään alennusmyynteihin, kiitos José Luisin ylimääräisen tulon työstään pyö-
velinä.

Kuten kummankin elokuvan nimi antaa ymmärtää, työllä on ratkaiseva rooli henkilöhahmojen 
elämässä, olkoonkin että yleisellä tasolla italialaisessa elokuvassa (Paikka nuorelle miehelle) ja 
espanjalaisessa taas konkreettisemmalla tasolla (Pyöveli). Siitä huolimatta kumpikaan hahmois-
ta ei näytä valinneen itse omaa työtään. Domenicon kohdalla hänen isänsä päättää, että hänen 
tulisi jättää opinnot ja mennä töihin. Missä hän on töissä ei ole niinkään tärkeää, kunhan ky-
seessä on iso yhtiö, joka takaa hänelle työn koko loppu elämäksi. José Luisin tapauksessa, sarja 
yhteenkietoutuvia tapahtumia näyttää tuomitsevan hänet ensin ottamaan vastaan työn pyö-
velinä ja lopulta myös täyttäen tehtävänsä pyövelinä. Kumpikin elokuva päättyy sen tietyn ran-
gaistuksen varjossa. Sen lisäksi kummassakin tapauksessa ääni on tärkeässä roolissa korostaen 
kohtalon vääjäämättömyyttä. Paikka nuorelle miehelle päättyy ikimuistoiseen etualan kuvaan 
lähes taustansa murskaamasta Domenicosta, jonka taustalla paperirei’ittimien meteli kasvaa ja 
kasvaa kunnes se täyttää koko ruudun. Pyövelin viimeisessä kuvassa sen jälkeen, kun José Luis 
on ’toiminut’ ensimmäistä kertaa, hän saapuu laivalle perheensä luo ja istahtaa vaimonsa viere-

lle. Hän toistaa ”En tee sitä enää!” ja samaan aikaan taustalla häkissä kotkottavien kanojen ääni 
kaikuu armottomasti todellisempana kuin hänen sanansa.   

Siltikin, näistä taustaelementeistä huolimatta Olmi ja Berlanga ovat hyvin erilaisia elokuvanteki-
jöitä ja nämä kaksi elokuvaa kuvastavat sitä hyvin. Kun Pyövelissä Berlangan ja henkilöhahmo-
jen välinen etäisyys on ilmeistä, Paikka nuorelle miehelle elokuvassa katsoja uppoutuu Dome-
nicon ensimmäisiin päiviin kaupungissa ja seuraa hänen kasvuaan aina hänen näkökulmastaan 
tuntien empatiaa hänen kokemuksiaan ja tunteitaan kohtaan. Esimerkkinä, on kiintoisaa vertai-
lla näiden kahden elokuvan aloituskohtauksia, jotka esittelevät päähenkilön. On havaittavissa, 
kuinka Paikka nuorelle miehelle elokuvassa kameran liikkeet vetävät katsojaa lähelle Domeni-
coa ja hänen puolelleen, kun taas Pyövelissä kamera liikkuu tilassa vaihtaen yhdestä hahmos-
ta toiseen pyrkimättä luomaan sen kummempaa empatian tunnetta tai identifioitumista José 
Luisiin. Elokuvien sävy on lähes vastakkainen: Pyöveli hukuttaa katsojan päähenkilön mukana, 
kun taas Paikka nuorelle miehelle  tarjoaa mahdollisuutta onneen, katsojan juostessa Magalín ja 
Domenicon kanssa heidän pitäessään toisiaan kädestä kiinni tai hermostuneisuuden tunnetta 
heidän ryhtyessään ensirakkauteen.

PYÖVELI JA PAIKKA NUORELLE MIEHELLE: TIETYN AIKAKAUDEN JA YHTEISKUNNAN 
MUOTOKUVA 

Paikka nuorelle miehelle (1961)

Pyöveli (1963)
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KAIKKI TUOMITUT IHMISET MAAILMASSA. HISTORIALLINEN, POLIITTINEN JA TAITEELLINEN 
KONTEKSTI  

«Ihmiset jotka sanovat, että kuristuspanta on epäinhimillinen saavat minut naura-
maan. [...] Entä amerikkalaiset sitten! Sähkötuolissa on tuhansia voltteja. He muu-
ttuvat mustiksi, kärventyneiksi. Missä on tuon kuuluisan tuolin inhimillisyys?.»

Pepe Isbert Amadeon roolissa Pyövelissä

Thomas Alva Edison, kuuluisa ja ihailtu hehkulampun keksijä, keksi myös levysoittimen ja ki-
netoskoopin. Kiistanalaisesti ja hänen omaksi edukseen Edison kannatti sähköä koteihin ja 
sähkötuoliin, jota hän puolusti USA:ssa täysin vakuuttuneena siitä, että se oli tehokas keino 
panna kuolemantuomio täytäntöön.

Kuvat alapuolella näyttävät valokuvan melodramaattisesta sähkötuolikohtauksesta ja ruu-
tukaappauksen oudosta elokuvasta, jonka Edison teki. Siinä näytetään voimakkaisiin sähköis-
kuihin kuoleva elefantti. Elokuva tehtiin katsottavaksi yksi katsoja kerrallaan siten, että kukin 
katsoi pienestä katselureiästä laatikon sisään ja kuvat liikkuivat pyöritettävän kammen avulla.

Pyöveli on elokuva, joka ottaa kantaa kuolemanrangaistukseen mustan komedian muodossa. 
Berlanga kutsui elokuvaansa ’hölynpölyksi’ tai ’irvokkaaksi’ tuoden mieleen Goyan ja Valle-
Inclánin, taidemaalarin ja kirjailijan, selittäessään elokuvaa, juurikin sen huumorin 
takia, joka kykenee draamallisesti ja visuaalisesti kohdentamaan merkityksiä moneen 
suuntaan laajentaen niitä.

Berlanga, apropiacionista

Sähkötuoli, hyvin todellinen fiktio.

«Musertava, nöyryyttävä pelko, joka määrätään tuomituille kuukausiksi tai vuosi-
ksi, on kauheampi rangaistus kuin kuolema. Kuolemantuomio ei ole muuta kuin 
kostotoimenpide, jonka suorittavat rakenteet ovat kehittäneet poispäin katsovat 
kansalaiset.»

Albert Camus

«Huumorin salainen lähde ei ole ilo vaan suru»
 Mark Twain

Pyövelin alkutekstit, joiden taustalla kuuluu svengaavaa musiikkia, on ainut musiikkikohta, 
jota ei kuulla itse elokuvassa. Sen tarkoitus on saada katsoja oikeaan mielentilaan. Berlanga 
oli innokas lukija, joten alkutekstejä varten hän turvautui hyvin henkilökohtaiseen tekstuaa-
liseen peliin sovittaen niihin Georges Darienin romaanin Le Voleur kuvituskuvan (romaanista 
teki myöhemmin elokuvan Luis Malle yhdessä Jean-Paul Belmondon kanssa 1973). Darien oli 
vapaasti ajatteleva anarkisti, hyvin kriittinen yhteiskuntaa kohtaan, ja hänen keksimänsä hah-
mo oli iloinen ja elegantti pariisilainen rikollinen, joka oli hurskahtelevan, sievistelevän porvarin 
maanvaiva.  Berlangan valitsema piirros toistuu alkutekstien ajan, mutta se rajataan tiiviimmäksi 
jokaisessa kuvassa. Berlangan mukaan, joka antoi selityksiä hyvin harvoin ja ilman näitä sanoja 
olisi ehkä vaikea tulkita vääristyneitä kuvia, ne kuvastavat ”sellaisessa yhteiskunnassa vallitsevaa 
skitsofreniaa, jossa kuolemanrangaistus hyväksytään, mutta pyöveliä ei”.

Berlanga, appropriaation käyttäjä.
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Domingo Malagónin maalaus Julián Grimausta Pariisin 
joukkomielenosoituksessa hänen teloituksensa jälkeen.

Goyan akvatinta vedos ’Monet ovat joutuneet tähän’.

Vuonna 1957 Albert Camus voitti Nobelin palkinnon kirjallisuudessa ja julkaisi pitkän ja intohimoisen 
kiistakirjoituksen giljotiinia vastaan (Reflection on the Guillotine), joka tulisi olla pakolista lukemis-
ta jokaisessa koulussa. Kuten Berlanga, monet taiteilijat ja älyköt – heidän joukossaan Victor Hugo, 
Émile Zola, Walter Benjamin, Arthur Koestler, John Dos Passos, Elias Canetti – ovat kirjoittaneet kuo-
lemanrangaistuksesta, kuolemasta jonka hyväksyvät ihmiset ja valtio. Samana vuonna Pyövelin il-
mestyessä Venetsiassa, giljotiinia käytettiin edelleen Ranskassa (viimeinen teloitus suoritettiin 1977). 
Presidentti François Mitterrand kielsi sen laissa vuonna 1981 mutta se oli perustuslaillisesti luvallista 
vuoteen 2000 saakka. 

Vuonna 1962 Espanja eli yllättävää taloudellista kehityskautta suunnaten katsettaan omien 
rajojensa ulkopuolelle. Tämä näkyi turismin kukoistuksena ihmisten saapuessa rahoineen Es-
panjaan etsimään aurinkoa ja yksinkertaista elämäntapaa. Samaan aikaan Francisco Francon 
julma diktatuuri määräili valtion harjoittamaa terrorismia ja toteutti teloituksia oman mielensä 
mukaan. Kyseisenä vuonna Julián Grimau, merkittävä poliitikko ja kommunistinen johtaja pi-
dätettiin. Grimauta kidutettiin julmasti, asetettiin sotilastuomioistuimeen oikeuden eteen ja 
haastettiin oikeuteen ilman minkäänlaisia takuita vapautuksesta. Hänet ammuttiin 20.4.1963 
vain viisi päivää ennen kuin Pyövelin kuvaukset alkoivat, kuten Fernando Trueba huomauttaa. 
Grimaun kuolema inspiroi näytelmäkirjailija Alfonso Sastrea ja maanpaossa elävää suurta ru-
noilijaa León Felipeä kirjoittamaan runoja hänen muistolleen sekä epätavallista espanjalaista 
laulaja-lauluntekijää Chicho Fernández Ferlosioa, joka puolustaa vähemmistöjä ja heikommas-
sa asemassa olevia, kirjoittamaan laulun Grimaun muistolle.

Mahtavalle Francisco Francolle sen jälkeen, kun hän allekirjoitti Grimaun tuomion joutua teloi-
tetuksi ampumalla. 

Herra…
Teidän käsialanne on todellakin ihastuttavaa!
Kuinka kaunista kasarmien kalligrafiaa!
Näin kirjoittavat tyrannit, eikö vain?
Ja mahtavat diktaattorit…!
Miten vakaa käsi!
Kummallakin sama sotilasarvo,
Samat raidat.
Kenraali poikkeaa pyövelistä
ainoastaan
upean käsialansa tähden,
sillä allekirjoittaessanne teloitusmääräyksen
Teidän käsialanne tulee olla hyvin kaunista…
Teidän käsialanne on todella kaunista, herra!
(suomentajan vapaa käännös)

León Felipe
Nueva antología rota
Meksiko, 6.8.1967
Vuonna 1962 Pradon museo osti koomisen ja narri-
maisen Goyan. Se on vähän tunnettu maalaus, joka 
esittää ryhmän pukeutuneita koomikoita, joista 
yhdellä on aristokraattisia mieltymyksiä, toinen on 
humalainen kääpiö armeijan asussa ja muut hah-
mot koomisia commedia dell’arte hahmoja. Goya 

Albert Camus ja Thomas A. Edison, kaksi kuuluisaa 
miestä kuolemantuomiota vastaan ja sen puolesta. 

Pyövelin ensiesitystä varten Venetsiassa, elokuvan tuottaja ja Berlangan apulaisohjaaja Ricardo 
Muñoz Suay oli ajatellut käyttää Goyan printtiä, jossa mies teloitetaan kuristuspannalla. ‘Muchos 
acaban así’ (Monet ovat joutuneet tähän), lukee akvatintassa. Hän on saattanut pyrkiä omanlai-
seensa mustaan huumoriin, mutta elokuvan esitys osui sattumalta samaan aikaan kahden nuo-
ren espanjalaisen anarkistin teloituksen kanssa, joten Muñoz Suay päätti unohtaa alkuperäisen 
ideansa. 
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on taidemaailman Moliére, anteeksiantamaton väärien moraalien ja rakkaudettoman sosiaalisen 
luokan itsevaltiuden tulkitsija. Jos se on totta, kuten Borges väittää, että jokainen meistä etsii omia 
vaikutteitaan, Berlanga löytää omansa Valle-Inclánin groteskissa – esperpento, kuten sitä espan-
jaksi kutsutaan – maalauksissa kuten tämä Goyan teos, tai Goyan kuuluisissa Oikkuja teoksissa. 

«Klassiset sankarit koverissa peileissä näyttävät naurettavilta. Espanjalaisen 
elämän traagisuus voidaan vangita ainoastaan estetiikalla, joka on systemaatti-
sesti epämuodostunutta. (…) Espanja on groteskilla tavalla turmeltunut euroo-
ppalainen kansakunta. (…) Kaikkein kauneimmat kuvat näyttävät absurdeilta ko-
veran peilin kautta katsottuna. (…) Rumentakaamme ilmaisua samassa peilissä, 
joka rumentaa kasvomme ja kaiken kurjan espanjalaisen elämän. .»

Ramón María del Valle-Inclán, Bohemian Lights

Pyövelin mullistava kuva, sama, joka antoi idean tarinalle, on täydellinen espanjalaisen narri-
genren (esperpento-genre) visuaalinen ruumiillistuma: vankilan tyhjän valkoisen pihan poikki 
kulkevat poliisit saattavat rauhallisesti kävelevää tuomittua kohti mestauslavaa; perässä tulee 
ryhmä, jossa pyöveliä raahataan kohti teloituspaikkaa, jotta hän voi suorittaa tehtävänsä.

Ennen Pyövelin toteuttamista, Berlanga ja Marco Ferreri yrittivät adaptoida Franz Kafkan Lin-
naa elokuvaksi. Hän jos kuka tiesi paljon vangituista naisista, valtion tukemasta absurdiudes-

ta ja nimettömien kansalaisten tappamisesta. He jopa vierailivat 
kylpylässä, jossa Berlanga oli kuvannut Los jueves – milagro [Joka 
torstaina - ihme] elokuvan voidakseen tavata Kafkan siellä. 

”Vietimme siellä muutaman viikon, kylpylän vesi teki meille to-
della hyvää, mutta projekti oli floppi: meiltä perittiin omaisuus 
oikeuksista,” Berlanga on muistellut. Hän hylkäsi idean (vaikka 
Ferreri ei, kymmenen vuoden kuluttua hän ohjasi Vatikaanissa 
elokuvan L’udiencia [Yleisö] yhteistyössä Azconan kanssa). Joka 
tapauksessa, Kafkan nauru kaikuu läpi juonen ja sävyn kunnes se 
purkautuu Pyövelissä (samaan tapaan kuin elokuvassa Tervetuloa 
Mr. Marshall, 1952, ja Plácidossa, 1961). Hyvin vähän on käsitelty 

tsekkiläisen kirjailijan teosten ja valencialaisen ohjaajan töiden suhdetta: heidän humoristinen 
kritiikkinsä, inhimillisyytensä, absurdi näkemys valtiosta ja hallintojärjestelmästä yhdistävät hei-
tä. Erityisesti heidän tapansa käyttää valitsemaansa muotokieltä (kirjallisuus ja elokuva, tässä 
järjestyksessä) käsitelläkseen totuutta poikkeuksellisesta näkökulmasta, toisella kafkalainen ja 
toisella berlangalainen. 

Sigmund Freudin kiinnostusta rakkauteen ja kuolemaan sekä hänen kuuluisaa tekstiään Das 
Unheimliche [Selittämätön] ei voida sivuuttaa, kun Pyövelin lohikäärmeluolakohtauksessa kuu-
llaan Offenbachin musiikkia sen viitatessa Hoffmanin kertomukset oopperaan. Hoffman on tie-
tenkin saksalainen kirjailija, joka on kirjoittanut kirjan Der Sandman [Nukkumatti], jonka Freud 
analysoi käsittelevän selittämättömiä ilmiöitä ja niiden voimia. Parhaimmillaan Freudin analyysi 
auttaa näkemään elokuvan pahaenteiset puolet ja sen kauhun. Sen lisäksi on hyvä palauttaa 
mieleen hänen analyysinsä komedioiden vitsien roolista alitajuntaan, genre joka luottaa vahvas-
ti pahuuteen, jopa julmuuteen ja kuolemaan rakkauden äärellä. Samaan tapaan kuin Pyövelissä, 
jossa hautajaiset, teloitukset ja häät elävät iloisesti rinnakkain. 
 
Berlangan töissä voidaan nähdä vaikutteita myös Ionescolta ja Samuel Beckettiltä siinä, että ym-
märretään pötypuhe järjeksi ja puhe jatkuvaksi puheensorinaksi.
 
Huomionarvoista on myös sanan ’itävalta-unkarilainen’ käyttö Berlangan elokuvissa, oli se ensin 
tahatonta tai taikuutta hänen työnsä kehittyessä. Se muistuttaa kansalaisuudettomasta itäval-
ta-unkarilaisesta Robert Musilista ja hänen vaikuttavasta romaanistaan Mies vailla ominaisuuk-
sia, (epä)inhimillinen kirja, joka kuuluisan argentiinalaisen sarjakuvahahmo Mafaldan sanoin, kä-
sittelee miten moderni elämä on enemmän ja enemmän modernia ja entistä vähemmän elämää.

Franz Kafka, El castillo 

Yksityiskohta teoksesta ’Vaeltavat koomikot’ (1793), Francisco de 
Goya.

Franz Kafka, Linna 
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ELOKUVAN VASTAANOTTO,  
kirjoittanut Fernando Trueba

José Luis: Missä vaiheessa armahdus yleensä tulee?
Officer: Normaalisti ei koskaan

Tämä dialogi aloittavan pyövelin ja vankilan virkailijan välillä on yksi niistä kuuluisista leikkauksis-
ta, joita sensorit tekivät. Se tehtiin jo käsikirjoitukseen ennen kuin elokuvalle annettiin kuvaus-
lupa. Jopa kuvasten ja leikkaamisen jälkeen, elokuva kävi läpi useita lisäleikkauksia, jotta sensuuri 
hyväksyi sen julkaisemisen. Vastoinkäymisistä huolimatta se julkaistiin ja valittiin edustamaan 
Espanjaa Venetsian elokuvajuhlilla Espanjan valtionjohdon toiveiden vastaisesti. He halusivat 
Juan Antonio Bardemin elokuvan Nunca pasa nada [Koskaan ei tapahdu mitään] festivaaleille. 
Samaan aikaan kun espanjalainen delgaatio käveli ulos festivaalilta protestina Pyöveliä vastaan, 
italialaiset anarkistit hyökkäsivät elokuvan työryhmää vastaan heittämällä heitä kivillä. He luuli-
vat virheellisesti, että elokuva oli ylistyslaulu Francolle.

Ymmärryksen puute ja hämmennys vallitsivat elokuvan arvosteluja. Esimerkiksi Postif-aikakaus-
lehden kriitikot kirjoittivat siitä, ”Francolainen ja kuolemantuomiota puolustava!” Negatiivisesta 
vastaanotostaan huolimatta, elokuva voitti Venetsiassa kansainvälisen kriitikoiden palkinnon 
(FIPRESCI).

Yksikään kriitikko ei ymmärtänyt elokuvaa yhtä läpikotaisesti kuin Espanjan Rooman suurlähet-
tiläs Alfredo Sánchez Bella, joka kirjoitti, ”Minulle elokuva näyttäytyy yhtenä pöyristyttävimmistä 
herjauksista, jota koskaan on tehty Espanjassa; se on hämmästyttävä poliittinen pamfletti, ei 
niinkään hallintojärjestelmää vastaan vaan kaikkea yhteiskuntaa vastaan. Sen ainut humoristinen 
väite on alkuteksteissä. Loput siitä ei ole muuta kuin sopimatonta, kriittistä karikatyyriä espanja-
laisesta elämästä”. Sánchez Bella syytti elokuvaa myös ”Kommunistiseksi propagandaksi”, mutta 
”espanjalaiseksi sellaiseksi, joka on lähes anarkistista”. Hän ei olisi voinut olla enempää oikeassa.

Sánchez Bella teki kaikkensa estääkseen elokuvan esityksen festivaalilla, mutta ohjeistuksena oli, 
ettei Viridianan tapaus saanut toistua. Kaksi vuotta aikaisemmin Buñuelin elokuva oli voittanut 
Kultaisen palmun Cannesissa (ainut espanjalainen elokuva, joka siihen aikaan tuon palkinnon on 
saanut) Vatikaanin sanomalehti L’Osservatoren rajusta kritiikistä huolimatta. Viridianan esitystä ei 
ainoastaan kielletty vaan myös sen mainitseminen lehdissä oli kiellettyä (jopa Cannesin palkin-
tojenjakoseremoniassa), Buñuel pakotettiin takaisin maanpakoon Meksikoon ja Franco määräsi 
elokuvan kaikki kopiot poltettaviksi. Ainoa syy, että elokuva ei täysin hävinnyt, oli sen meksikolai-
nen tuottaja, jonka onnistui pelastaa yksi negatiiveista ja salakuljettaa sen pois maasta autolla, 
kun he ylittivät Ranskan rajan. Francon ivallinen mielipide elokuvasta oli, että sen voi luokitella 
slapstick-komediaksi. 

Viridianan tapaus loi paljon negatiivista julkisuutta Francon hallinnolle. Sen seurauksena he eivät 
kieltäneet Pyöveliä. Ministeri Fraga kuitenkin soitti Berlangalle. Kunnon läksytyksen jälkeen hän 
kertoi hänelle, että Venetsian skandaalin jälkeen ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä lisää leik-
kauksia elokuvaan ennen kuin sen voisi julkaista Espanjassa. Espanjassa julkaistussa versiossa 
oli neljätoista lisäleikkausta ja se oli neljä ja puoli minuuttia lyhyempi. Elokuvassa, jonka espan-

jalaiset katsojat näkivät, ei ollut lainkaan päähenkilön toistuvia viittauksia muuttaa saksaan, ei 
kohtausta, jossa vankilan vartijan laittavat kuristuspantaa valmiiksi eikä mitään niistä kolisevista 
kuristuspannan äänistä, joita pyövelin laukusta kuului. Onneksi, vuosia myöhemmin oli mahdol-
lista rakentaa alkuperäinen elokuva uudelleen sen italialaisesta kopiosta. 

Pyöveli oli täydellinen floppi. Sitä esitettiin ainoastaan kaksi viikkoa ja kului useita vuosi ennen 
kuin Berlanga pääsi tekemään seuraavaa elokuvaa. Elokuvan aiheuttama kaaos saavutti minis-
teriön, jossa Franco totesi yhden kuuluisista lauseistaan: ”Tiedän ettei Berlanga ole kommunisti; 
hän on pahempaa, hän on huono espanjalainen”.

ELOKUVAN VASTAANOTTO

Mielestäni elokuva on Berlangan tähän asti tärkein työ. […] Pyövelissä todellisuus on kadonnut 
ja antanut tilaa kriittiselle realismille huolimatta sen humoristisesta laadusta, joka voi välillä olla 
epäsovinnaista. Kritiikki ei koske ainoastaan Espanjan (tai maakuntien) ongelmaa vaan myös 
kansainvälistä ongelmaa, liittyen jokaiseen maailman maahan. Kuitenkin Berlangan elokuvan 
erityinen arvo on siinä, että se sijoittuu Espanjaan tänään, tänään ja tänään, se on perusteellisen 
kansallinen sikäli kuin se yleismaailmallistaa kammottavan laillisen pyövelin ongelman, joka toi-
mii laillisen oikeuden alaisena. 

Kuten voidaan odottaa, Pyöveli on alkanut törmätä ongelmiin. Yhtäällä, aikaisempi käsikirjoi-
tuksen sensurointi määräsi jo muutoksia, osa niistä merkittäviä. Toisaalta, suhteessa lopulliseen 
elokuvaan, jonka olen katsonut alusta loppuun, minun täytyy tunnustaa, että se saattaa kärsiä 
valtavasta paineesta siinä, että se mitä elokuva kertoo on ongelma, jota nyky-yhteiskunta ei halua 
poistaa, mutta jota se haluaa kaikin tavoin välttää julkistamasta. Erityisesti isolla kankaalla.
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Näistä syistä – joista voit itsekin pian vakuuttua – suosittelisin – ja tämä on objektiivinen suosi-
tus, täysin riippumaton vaatimattomasta panoksestani elokuvaan – toistan, suosittelisin Pyöveliä 
espanjalaisena elokuvana, joka voi edustaa samanlaista roolia Venetsiassa kuin Buñuelin kaksi 
vuotta sitten Cannesissa esitetty Viridiana, jonka tuotannossa, kuten tiedätte, olin myös mukana.

Osa Ricardo Muñoz Suayn lähettämää kirjettä Luigi Chiarinille 26.6.1963 kasattu teokseen Ricardo 
Muñoz Suay. Una vida en sombras, kirjoittaja Esteve Riambau, IVAC La Filmoteca, 2007, s. 400-401

Pyöveli on kovin herttainen hahmo, koska hän on lihaa ja verta. Berlanga on paljon enemmän 
kuin naivi ohjaaja. Vaikka hän ripotteleekin kaiken ylle vapaasti leijuvaa huumoria, kaikilla hänen 
henkilöhahmoillaan on totista syvyyttä, joka ei tee heistä hyviä eikä pahoja ihmisiä. Kuvaamalla 
heidät tällä tavoin uskon, että hän luo ironisemman kuvan heidän ihmisyydestään hellyyden ja 
myötätunnon sijaan. Tämä tekee Berlangasta luokittelemattoman ja kiinnostavan ohjaajan. 

Tunnen useita nuoria, jotka olivat hyvin innoissaan nähtyään Plácidon, Tervetuloa Mr. Marshalin 
ja Pyövelin. Luisin näkökulma on aina ehdottoman nykyaikainen, paljon enemmän kuin hänen 
sen aikaisten kollegoidensa. Hän on aina ollut epätavallinen, ennalta arvaamaton – sanan pa-
rhaassa merkityksessä – täysin itsenäinen sielu. Se on rohkaissut häntä tekemään elokuvia, joita 
kukaan muu ei siihen aikaan olisi uskaltanut tehdä. 

Elokuvantekijä Pedro Almodóvarin ajatuksia, koottuna ¡Bienvenido, Mr. Berlanga!, kirjoittaneet 
Carlos Cañeque ja Marta Grau, Barcelona, Ediciones Destino, 1993, s.160

Berlangan elokuvan ovat tyypillistä Berlangaa. Hän on ainoa elokuvantekijä, jonka nimi on 
antanut aihetta kuvailevalle termille, joka ei ole rajoitettu taiteisiin, toisin kuin proosan kohdalla, 

jossa saatetaan viitata termeillä ’Galdosilainen’, Valleinclanesilainen’, tai ’Proustilainen’ taikka 
uuteen ohjaajaan, joka on ehkäpä Felliniläinen. Berlangan vaikutus on astunut jokapäiväiseen 

puheeseen, joka on hyvin harvinaista. Viitattaessa ihmisiin tai tapahtumiin voimme kuulla heitä 
kuvailtavan ’hyvin Berlanga’. 

[…]

Ei kovinkaan kauan aikaa sitten, törmäsin kaupassa kahdeksaan tai kymmeneen eri ikäiseen 
ja erilaiset elämänkulut kokeneeseen ihmiseen. Kaikki puhuivat toistensa päälle ja puhe oli 

yhtä kakofoniaa. Heidän keskellään oli yksi uniformuun pukeutunut ihminen, ehkäpä vartija. 
Kuulin keski-ikäisen naisen, joka yritti epätoivoisesti päästä ovelle tämän pulisevan lauman läpi, 
toteavan hyvin pukeutuneelle japanilaiselle miehelle, joka kantoi pehmohärkää banderilloineen 

(härkätaistelussa käytettävä iskuase, suom. huom.) sellofaanipussissa: ’Hyvänen aika, tämä on 
niin Berlangaa”’.

Näyttelijä Fernando Fernán-Gómezin ajatuksia, koostettu teokseen Berlanguiano, Nickel Odeon 
nº3, 1996

Berlangan elokuvat eivät ole saavuttaneet sitä tunnustusta, jota ne ansaitsisivat Espanjan ulk-
opuolella, mielestäni syystä, jonka huomasin Pariisissa katsoessani Plácidoa. Elokuvan pilasivat 
tekstitykset, eivät siksi, että ne olisivat olleet huonosti käännettyjä, vaan siksi, että on mahdoton-
ta kääntää niin monen näyttelijän samanaikaiset nopeat repliikit. Vain kymmenen tai viisitoista 
prosenttia dialogista oli luettavissa ranskankielisillä teksteillä. Sitä paitsi, oli lähes mahdotonta 
ehtiä lukemaan niitä. Orson Welles, joka tuli radion puolelta, aloitti tämän tekniikan Kansalai-
nen Kane ja Mahtavat Amberssonit elokuvissa, joissa näyttelijät keskeyttävät toinen toistaan ja 
dialogit menevät päällekkäin. Mutta Luis, sisällyttäen yhden näytöksen koomisen farssiperin-
teen elokuviinsa, menee paljon pidemmälle kuin Welles, koska hän mahduttaa enemmän ihmi-
siä kuvan sisään. Ongelmana on, että Berlangan elokuvissa se mitä taustalla sanotaan, on usein 
yhtä tärkeää, tai jopa tärkeämpää, kuin mitä puhutaan etualalla. Se on vähän kuin Tintoretton 
maalaukset, mutta ääniraidalla. Berlangan kohdalla sinun täytyy ymmärtää kaikki tai et ymmärrä 
yhtään mitään. 

Kirjailija ja historioitsija Román Gubern’in ajatuksia.
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TILA JA KOREOGRAFIA KUVISSA

Kuten tiedämme, tila on tärkeässä osassa jaksojen järjestelyssä ja 
mise-en-scénessä [katso analyysi ’Käsikirjoitus ja tila. Tilan arvo: 
ahdistuksen korostaminen’]. Hyvä alku on kysyä opiskelijoilta mitkä 
tilat heidän mielestään olivat tärkeitä: tilat vankilassa, Amadeon ja 
Carmenin asunto, veljen talo/ räätälin työhuone, rakenteilla oleva 
asunto ennen kuin perhe muuttaa sisään, keittiö, käytävät, valtava 
valkoinen tyhjä huone vankilassa Mallorcalla.

Seuraavaksi, yksi jaksoista voidaan analysoida tarkemmin, ehkä 
piirtäen tila ylhäältä päin katsottuna, suunnittelupiirroksena. Tällä 
tavoin opiskelijat tavoittavat paremman ymmärryksen tilasta, sen 
avainosasista, sisään ja ulostuloista, jne. 

Valmiisiin piirroksiin voidaan lisätä henkilöhahmot, jäljittää heidän 
liikkeensä ja kuvailla kameran paikkaa sekä liikettä jokaisessa piir-
roksessa. Saattaa olla hyödyllistä rakentaa tilasta myös pienois-
malli, jossa näkyvät hahmot, kamera ja näiden suhteelliset liikkeet. 

Alkukohtaus vankilassa on erityisen viehättävä (katso johdanto 
osaan ’Jaksot’), kuten myös José Luisin ensimmäinen vierailu Car-
menin ja Amadeon asunnossa (analysoitu osassa ’Elokuvallisia 
näkökulmia ruutukaappaukseen’)

OVET JA KYNNYKSET, SISÄÄN JA ULOSTULOT 

Useissa tiloissa ovet ja kynnykset ovat tärkeässä roolissa. Jopa dia-
logissa toistuvat lauseet, joissa viitataan jostakin tilasta sisään tai 
ulos menemiseen. Muistavatko opiskelijat yhtään tällaista dialogia? 
Yksi esimerkki on hetki, jolloin José Luis ja Amadeo valmistautuvat 

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

astumaan sisään rakennukseen, jossa José Luis aikoo hakea uutta 
työtä pyövelinä. Kun José Luis ei halua mennä sisään (i.e. ottaa 
tätä askelta), hänen appensa rohkaisee häntä toteamalla, ”Tämä 
ei sido sinua mihinkään”. Myös elokuvan lopun kohtauksissa juuri 
ennen kuin kaikki kulkevat vankilan valkoisen huoneen läpi, José 
Luis vaatii haluavansa lähteä, anoen keittiössä, ”Missä on uloskäyn-
ti?” Pohtikaa oven metaforaa, sen ratkaisevaa vaikutusta joka kerta 
kun José Luis tekee päätöksen astua ovesta sisään tai kynnyksen 
yli. On sen arvoista käydä visuaalisesti läpi koko elokuva ja etsiä 
nämä nimenomaiset kohdat. ’Vastaavuuksia’ osassa käydään läpi 
useita esimerkkejä taiteen, kuvanveiston, valokuvan ja elokuvan 
saralla, jotka tarjoavat käytännöllisiä esimerkkejä, joista lähteä li-
ikkeelle. Opiskelijat voivat myös itse yrittää miettiä samantapaisia 
esimerkkejä.

 ÄÄNET

Äänten tärkeys on ollut syytä mainita jo ennen elokuvan esitystä. 
Voi olla palkitsevaa palata kysymykseen äänestä jälkikäteen ja yrit-
tää muistaa kaikkia niitä hetkiä, kun ääni vaikutti erityisen oleellisel-
ta.  Opiskelijat voivat tehdä listan äänistä ja myöhemmin analysoida 
niitä ja niiden merkitystä tarkemmin. 

 PAHUUDEN ARKIPÄIVÄISYYS

Hannah Arendt (1906 – 1975), yksi 1900-luvun suurimmista ajatte-
lijoista, kirjoitti Natsien holokaustista selkeällä ja syvällisellä ottee-
lla. Hän syntyi Saksassa kansallissosialistisen hallinnon uhan alla 
ja ollessaan juutalaisesta taustasta, hän muutti New Yorkiin. Lähes 
kolmekymmentä vuotta myöhemmin, keväällä 1961, siinä vaiheessa 
jo toimittaja, hän osallistui Adolf Eichmannin, Natsien SS everstiluut-
nantti ja yksi suoraan juutalaisten kansanmurhasta vastuussa olevis-
ta henkilöistä, oikeudenkäyntiin. Julkaistuaan useita artikkeleita oi-
keudenkäynnistä, Arendt julkaisi teoksen Eichmann Jerusalemissa. 
Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä.

Katsottuaan Pyövelin opiskelijoita voidaan rohkaista pohtimaan 
Arendtin kirjan nimeä. Mitä ilmaus ’pahuuden arkipäiväisyys’ tuo 
mieleen?

He voivat katsoa elokuvan kohtauksia uudelleen ja kuunnella henki-
löhahmojen replikointia, miettien niiden suhdetta ajatukseen ’pahuu-
den arkipäiväisyydestä’.

Kirjassaan Arendt väittää, että vaikka yleinen mielipide mieltää Eich-
mannin hirviöksi ja rikolliseksi psykopaatiksi, hän oli todellisuudessa 
normaali ihminen, jolla oli kärjistynyt käsitys järjestyksestä, joka oli 
sisäistänyt saksalaisen ideologian ja toteutti sitä noudattaen saa-
miaan käskyjä. Arendtin mukaan, Eichmann oli tavanomainen mies, 
kunnianhimoinen ja tehokas byrokraatti, ’hirvittävän normaali’ ihmi-
nen, joka uskoi täyttävänsä velvollisuuksiaan. 

 
Jonkinlainen alustus liittyen elokuvan historialliseen kontekstiin on 

tärkeää (Francisco Francon fasistinen diktatuuri). Kannattaa tuoda 

esiin, että vaikka aihe on pääosin kuolemanrangaistus ja päähenkilö 

hyväksyy pyövelin roolin, katsojan tulee kaivautua syvemmälle ja po-

htia myös taustalla olevaa yhteiskuntakritiikkiä; miten me ajattelemme 

yksilön tekemiä valintoja, joita voidaan verrata myös nykypäivään. 

Viitaten kuvaukseen, opiskelijoita voidaan pyytää kiinnittämään erityis-

tä huomiota rajausten monimutkaisuuteen: kameran liikkeet, hahmo-

jen paikat ja koreografia ruudun sisällä jne. Viimeisenä, heitä voi pyytää 

huomioimaan miten ääntä on elokuvassa käytetty.

 

ENNEN ESITYSTÄ

ESITYKSEN JÄLKEEN
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Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydes-
tä julkaistiin vuonna 1963, samana vuonna kuin Pyöveli. Ehkäpä 
opiskelijat voivat yhdistää Arendtin väitteitä José Luisin tarinaan 
ja miten sen tapahtumat aukenevat elokuvassa. Heitä voi rohkais-
ta pohtimaan joitain tämän käyttämiä fraaseja, jotka saattavat olla 
merkityksellisiä. Esimerkiksi elokuvan alussa, kun José Luis laittaa 
arkkua ruumisautoon, hän sanoo juuri tapaamalleen pyövelille, ”Hän 
näyttää normaalilta”. Myöhemmin, juuri ennen kuin hän ’toimii’ en-
simmäistä kertaa, hän sanoo, ”Haluan elää rauhassa vaimoni ja lap-
seni kanssa”. Saattaa olla hyödyllistä tutkia niitä hetkiä, kun Amadeo 
ja Carmen puskevat José Luisia eteenpäin kohti teloituksen hetkeä, 
vihjaten hänen vastuustaan ja velvollisuuksistaan.

Pohtiessaan tätä, opiskelijat voivat myös analysoida hetkiä juuri en-
nen teloitusta, kun José Luis epätoivoissaan ja hyödyttömänä huu-
taa, ”Miksi? Miksi?”

LUIS GARCíA BERLANGAN SITAATTIEN INSPIROIMIA 
MIETTEITÄ

Jotkut Luis García Berlangan sitaateista osassa ’Ajatuksia’ saattavat 
innostaa opiskelijoita ajattelemaan yksilön valinnan vapautta suh-
teessa yhteisön paineisiin. ”

TAIDE, JOKA POHTII IHMISYYDEN TILAA 

Tässä oppivihkossa, elokuvantekijä Javier Rebollo esittää useita 
visuaalisia vertauskohtia Pyövelin ja ihmisyyden tilan esittämisen 
välillä, (pahuus ja kauhu) muissa taiteissa [katso ’Kuvien vertailua’]. 
Hyödyntäen hänen ehdotuksiaan, opiskelijat voivat tutkia monia 
erilaisia näkökohtia elokuvasta. Tässä on muutamia aktiviteetteja, 
joita voidaan tehdä yksin tai ryhmässä:

-Valitse kuva, joka on mielestäsi kiinnostava tai silmiinpistävä. 

Tutki kuvaa: sen tekijää ja historiallista kontekstia. Kerättyäsi tietoa ku-
vasta, pohdi millaisia yhteyksiä ja vertailukohtia siitä voi tehdä Pyöveliin.  

-Ajattele suurta valkoista pihaa, jonka läpi José Luis raahataan ja 
tosiseikkaa, että tämä oli Berlangan ensimmäinen kuva, jota hän 
ajatteli. Käyttäen Javier Rebollon ehdottamaa materiaalia, tutki hä-
nen mainitsemiaan teoksia keskittyen tyhjyyden käsitteeseen. Pyri 
tutkimaan käsitettä syvemmin vertaillen sitä nykypäivään.

-Pyövelissä Berlangan ja Azconan kritiikki hyökkää pääasiassa 
espanjalaista yhteiskuntaa vastaan, mutta he ovat kriittisiä myös 
turismia kohtaan, joka 1960-luvulla saavutti Espanjan ja on sen 
jälkeen kasvanut eksponentiaalisesti läpi Euroopan. Rebollon eh-
dottamien vertailtavien teosten joukosta löytyy valokuvaaja Mar-
tin Parr, jonka työt paheksuvat modernia yhteiskuntaa satiirisella 
tyylillä, paljastaen kuinka turismilla on groteski puolensa samaan 
tapaan kuin ’esperpento’ (naurettavuus, älyttömyys). Luokassa 
tätä puolta Parrin teoksista voi tutkia lähemmin samoin kuin teoksia 
muilta tekijöiltä, jotka esittävät turismin kriittisessä valossa.

-Pyövelistä löytyy useita hetkiä, kun tilanteet ja hahmot käyvät ab-
surdin rajamailla. Useat 1900-luvun kirjailijat ja ajattelijat ovat käsi-
telleet absurdia, Franz Kafka heidän joukossaan. Opiskelijat voivat 
lukea hänen tarinoitaan tai kirjojaan ja vertailla niitä Pyöveliin, pi-
täen mielessään, että Berlanga oli harkinnut Linnan kuvaamista.

 VALKOISEN HUONEEN VISUAALISIA TUTKIMUKSIA 

Opiskelijoiden kannattaa aloittaa lukemalla mitä Berlanga itse on 
sanonut alkuperäisestä valkoisen huoneen visiostaan, joka synnyt-
ti kuuluisan kohtauksen, jossa José Luisia raahataan teloituspaika-
lle. Tyhjän valkoisen huoneen visuaalinen esittäminen saattaa olla 
hedelmällistä ottaen huomioon, että kyseinen kuva edustaa Ber-
langalle elokuvan alkusysäystä. Erilaisia lähestymistapoja voidaan 
käyttää, kuten piirtäminen, maalaaminen, valokuvaus, installaatio, 
3D-jäljennös.

Tätä projektia varten on hyödyllistä muistella kuvia, joita Javier 
Rebollo ehdottaa vertailukohdiksi elokuvalle. Samaan tapaan 
käyttökelpoisia viitekohtia voidaan löytää kohdasta ’Kuva-analyysi’ 
sekä Fernando Trueban kommenteista. 

VALKOISEN HUONEEN VISUAALISIA TUTKIMUKSIA

Toinen hauska aktiviteetti on suunnitella elokuvalle juliste, ottaen 
virikkeitä 1960-luvun julisteista, itse elokuvan kuvista tai visuaali-
sista vertauskohdista, joita Javier Rebollo ehdottaa.
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RUOAN METONYMIA 

Ruoka on elokuvassa toistuva elementti. Se ilmaantuu yleensä 
hetkissä, jolloin halutaan näyttää jonkun henkilön tekopyhyyttä 
tai heidän kieltäytyessä huomaamaan jotakin, pitäen parempana 
keskittyä mukavaan kuumaan ruoka-annoksen sen sijaan, että ko-
htaisivat sen mitä todella tapahtuu. Elokuvan avauskohtauksessa 
näemme kulhollisen kuumaa ruokaa ja viimeisessä kohtauksessa 
Carmen syöttää lasta kysyen José Luisilta, juuri kun hän on ’toi-
minut’ pyöveinä ensimmäistä kertaa, ”Oletko saanut mitään syö-
däksesi?”

Kysy opiskelijoilta muistavatko he muita hetkiä, jolloin ruoka on esi-
llä. Entäpä jäätelöt, jotka Carmen ja José Luis syövät ennen kuin 
José Luis allekirjoittaa suostumuksensa ottaa vastaan pyövelin 
työn? Tai kohtaus vankilan keittiössä? Mitä voidaan sanoa ruuan 
tärkeästä roolista?

Espanjalainen Kultaisen ajan runoilija Luis de Góngora kirjoitti ru-
non, joka perustuu espanjalaiseen sanontaan. Se antaa vihjeen. 

 Ándeme yo caliente
Y ríase la gente.

Traten otros del gobierno
Del mundo y sus monarquías,
Mientras gobiernan mis días

Mantequillas y pan tierno,
Y las mañanas de invierno
Naranjada y aguardiente,

Y ríase la gente.

Lue sanat huolellisesti, sen jälkeen kiinnitä huomiota, miten eloku-
vassa ruoasta tulee yhä suuremmassa määrin ironisesti latau-
tunut. Pohdi myös onko nykyään olemassa samanlaisia yhteyksiä 
ruokaan.

 (Anna minun olla lämmin 
Ja anna ihmisten nauraa. 

Anna toisten huolehtia valtiosta, 
Maailmasta ja sen monarkioista, 

Minun päiväni täyttävät 
Voi ja pehmeä leipä,

Ja talvi aamut 
Appelsiinimehun ja brandyn äärellä  

Ja anna ihmisten nauraa.) 
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