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WaarkomtdíefascinatievoorBufiuelvandoan? Is BunueL
nogaansprekend
vooronzetijd en voor
" I k d e n kd a td i ea [ o p m i j nt i e n d ei s b e g o n n e n . dejonge generatie
filmkijkers?
ïoenzagik op televisieViidíana,eenfitmvan "Toenhij nogleefdewerden
zijnfilmsvooralop
B u i u e lu i t 1 9 6 1 I. k s n a p t e r n a t u u r l i jnki e t s Freudiaanse
manieruitgetegd.
Nu kunnenzijn
v a n ,m a a irk z a ge e nw e r e [ d i ei k n i e tk e n d e , fitmsop iedereen
eenandere
indrukmaken.
De
m e tb e d e l a aer sn a n d e rver e e m dfei g u r e nD. a t opgroeiende
generatie
staatopenvoorbeelden.
Hetgaateromwat beetden
bij krlkers
teweeg
De hispanistGijsMutderis a[ jarentanggefascineerd
doorde Spaans/Mexi- brengen.
Je hoeftn'ietmeteenintetlectueeL
oog
bagage
caansefilmer LuísBufruel.In mei verschijntvanzijn handeenvertalingen te kijken.Je hebter evenmincutturete
voor
nodig.
De
fitms
zijn
verhaLen
over
mensen
jaar
por Bufiuel(1993). Hetis dit
25 jaargeledendat
bewerkingvanBufruel
d i e e e n o n t w i k k e t i ndgo o r m a k eG
n .e w o ojne

Bufrueloverleed.Voorhet Filmmuseum
te Amsterdam
redenvooreen retroo g e no p e n d o eenn d e b e e l d e n
l a t e nk o m e n .
spectief.0ok het LatinAmericanFilmFestival,waardit jaar Mexicocentraal Vorigjaar trok eenvertoningvanBelledeJour
staat,besteedtin Utrechtuitgebreidaandachtaandezeberoemde
cineast. (1967)veetjonge
mensen.
Ik denkdatdeweretd
van Buiuelnog steedswaardeheeft,doorde
moetzijn blijvenhangenen ook mijn latere groterijkdomen ongedateerdheid."
p a s s i ve o o rS p a n j e
hebben
o p g e w e kItk. b e n
B u n u eat t t i j d b t i j v e nv o l g e n .H i j t o o n t e e n
interessante
eindetoos
were[d.Ik raaknooit
ze zijn geestigen
op zijn films uitgekeken,
spanend."

Er zijn aLneer boekenoverBufiueLverschenen.
Watis er bijzonder
aanBuiuelporBunue[.2
"In onsherenctubje
kwamen
we steedsop dit
boekterug.Terwijlik zo'n beetjeattesover
Bunuelheb.Hetbijzondere
is dat hij hjeruitBentu fiLmkundigonderLegd?
voerigoverzijn fil"mspraat.In de biografie
r\íryn
"HetemaaL
niet. Maardoorhet kijkennaaren Loatste
sníkis dat langniet zo prominent.
De
het oratenoverde films.weetik er intussen tweeMexicaanse
interuiewers
zagenhemecht
welmeervanaf. Ik zit in eenctubjeherenmet dooroverzijn fitms.Je zjet dat in hunvragen
gedachtegoed
wje jk dat regetmatig
doe.Dandrinkenwe er het marxistisch
doorsijpe[t,
ter'Bufruetoni'bij,
e e nc o c k t a iwI a a rB u n u ed[ o L wijt BunueL
op eentijdlozemanierantwoordt.
op was.Daarraaktde geestopenvan.Endan Hij heefthet njet overmarxisme,
maarover
pÍatenwe overde fi[ms,vanuitverschitlendepassie,
obsessies.
Hij heefthet zelfsoverter'invatshoeken.
Er is een fitmregisseur
bij, een roristenen overmilieuvervui[ing.
Datwaszijn
iemanduit de literairehoek.Hetis groteangst.dat de wereldaanvervui[ing
hispanist.
ten
nietpretentieus,
hetemaa[
maarwelinspirerend o n d ezr o ug a a n . "
en leerzaam."
U heeftzichníetbeperkttot eenveftolíng,
mlar
WatheeftBunueL
te bieden?
er van allesoon toegevoegd.
Watís uw bedoe"Je leerter Spanjeen ook Mexicobeterdoor Iingdoormee?
kennen.
Hetmoojeis datBuiueljealskijkervrij "Deinterviews
zijngehouden
in dejarenzevenjs
laatin interpretatie.
Het nietzovansymbool tig. Toenwarener nog geendvd's.Ze praten
A staatvoordatendat.Jekuntjeeigenwegerin ujt hun herinnering,
waardoor
er foutenzijn
zoeken.
0okveelvanzijn onbekende
filmszijn i n g e s l o p e Ink. w i I g e e nb e t w e t ezr i j n , m a a r
Erzit vaartin en humor. h i e re n d a a rh e bj k d i e f o u t e ne r u i tg e h a a l d .
soeets
en verrassend.
js
Bunuel metdetwintigste
eeuwmeegegroeid.H e tb o e ki s e e nk e n n i s m a k im
ne
g td ef i t m sv a n
Hij heeftDa[íen Lorcain Spanjemeegemaakt,BuiueL,
daarom
hebik voorafsteedseenkorte
geschreven
hetopkomende
surreatisme
in Parijs,
deSpaanse synopsis
en geefik eentoetichting
Daarnaheefthij in armoede
in
burgeroorlog.
op personen
en situaties.
0ok de opbouwvan
de Verenigde
Statengewoond
en tenslottein
de hoofdstukken
hebik veranderd
en ik hebin
A[ die zakenhebbenhembeïnvloed, eenepiLoog
Mexico.
mijninterview
metdezoonvanLuís
gebleven."
maartegelijkis hij zichzelf
B u i u etIo e g e v o e g d .

witde,waseenvisueel
boekmaken.
Watik vooraI
mjsje plaatjes.
In dit boek
In attepublicatjes
foto'sdie
hebik bij a[[efilmsbeetdgezocht:
zijngenomen
ofstiLts
uit de
tijdensdeopnames
fitm.Datis eenheidens
karweigeweest."
Is Bufruelnu eenSpanjaard
of eenLlexícaan?
"Niemand
kanzichBunueL
toeêigenen.
A[ proberenLanden
datwe[.Buíue[hoortin geenenkele
stroming
thuis,hij heefteeneigenmaniervan
fitmen,eeneenting
is hij. 0okaIis hij verweven
pastookin Frankrijk
metSpanje,
zijnuniversum
en Mexico."
'$*
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Tornas PerezTurrent

[TPTI

Los orvro.toos ('De vergetenen',1950) begint

Pedro slaapt thuis en in een droomscène ver-

Los oLttoaoos kon bij de première in México

met de aankondiging dat wat volgt gebaseerdis op

schijnen een kip (eendier dat al herhaaldeliik in de

op weinig waardering rekenen. Pasna goede kritie-

waargebeurde feiten en dat de personages authen-

film is opgedoken), Julián (die bebloed onder zijn

ken in Frankrijk en cle prijs voor de beste regie in

tiek zijn. El Jaibo (Roberto Cobo) is de leider van

bed ligt), zijn moeder (die hem een lap vleeskomt

Cannes kreeg de film succes,Los onlnaoos staat

een groep criminele jongens in een sloppenwijk

brengen) en El Jaibo (die dat van hem afpakt). Om

sinds 2003 op de werelderfgoedlijst voor documen-

in Mexico-stad. Hij is uit het tuchthuis ontsnapt.

de liefde van zijn moeder te winnen gaat Pedro in

ten van de UNESCO en wordt beschouwd als een

Op zijn initiatief proberen ze de oude blinde

een smederij werken, maar ElJaibo komt hem daar

sleutelfilm in Buíuels oeuvrewaarin de drie sporen

straatmuzikant Don Carmelo (Miguel Inclán) te

opzoeken en steelt een mes. Pedro krijgt de schuld

die hij tot dan toe volgde samenkomen: de avant-

beroven maar die gaat hen te lijf met een stokwaar

en wordt met goedvinden van zijn moeder naar een

garde van zijn eersre twee surrealistische films, het

spijkers in zitten. Op een algelegenplek bekogelen

heropvoedingsgesticht gestuurd. Ondertussen is

engagement van Las Hurdes en het melodrama

ze de onde man even later met stenen. Een van de

El Jaibo, zelf een wees, ook bij Pedro'smoeder op

van de periode bij Filmófomo en zijn eerste twee

andere jongens, Pedro (Alfonso Mejía), krijgt thuis

bezoek gegaan en in een volgende scène verleidt

Mexicaanse films.

geen eten. Hij wordt liefdeloos behandeld door

hij haar. De directeur van het tuchthuis probeert

zijn moeder omdat hij, zo blijkt later, is verwekt

het vertrouwen van Pedro te winneu door hem met

bij een verkrachting.

een biljet van vijftig pesosigarettente laten kopen.

JdlCz Eindelijk komen we dan bij Los owtot'comebacb'uan
de dneast Buíiuel.
oos, de

Op straat loopt hij El Jaibo tegen het lijf die hem

LB: Eigenlijk zou ik eerst een heel andere

\7e maken ook kennis met Ojitos ('Oogjes',zo

het geld afpakr; in het daarop volgende gevecht

frlm gaan maken. Met Juan Larrea had ik een sce-

genoemd door Don Carmelo die hij helpt overste-

roept Pedro ten overstaan van de aanwezigen dat

nario geschrevenvoor een commerciële film, ;Mr
HUER|ANITO,
JEFEj,over een jonge lootjesverkoper.

ken en voor wie hij klusjes gaat doen), een indiaans

El Jaibo de moordenaar van Julián is. Aan het eind

jongetje van buiten de stad dat door zijn ouders

van de film r-reemtEl Jaibo wraak en brengt Pedro

alleen is achtergelaten,en Julián, die zijn vader uit

in de stal bij Meche om het leven. Op zijn vlucht

verkochte lor van de loterij huerfanito,

de kroeg moet opvisse.u.Pedro zorgt dat Ojitos

wordt El Jaibo door de politie doodgeschoten.

onderdak krijgt bij Meche, dc zus van eer-rvan de

De blinde Don Carmelo, die vlak daarvoor heeft

genoemd. Die wordt aan de man gebracht met de
'Baas,
kreet:
wilt u mijn kleine weesjemeenemeni'.

jongens. El Jaibo slaat in aanwezigheidvan Pedro

geprobeerd Meche te misbruiken, is getuige. Hij
'Eentje
minderl Zo zwllen
bait zijn vuist en zegt:

Larreavond dat grappig en het leek hem een goede

Julián dood, die hem naar zijn zeggen had verraden. Vanaf dat moment is Pedro's lot verbonden

ze allemaal aan hun eir-rdkomen. Hopelijk worden

Ik legde het aan Dancigers voor. Hij was me goed-

met dat van El Jaibo. Een voigend rvreed moment

ze allemaal afgemaakt voordat ze geboren rvoldenl'

is de aanval door de jongens op een invalide mal-r

Meche en haar grootvader gooien het lijkvan Pedro

gezind vanwege het succes van El gran calavera.
'Het
is niet slecht maar het heeft
Ztjn reactie was:

zonder benen die ze uit zijn karretje gooien.

op een vuilnisbelt.

i e t bv a n e e n f è u i l l e r o n n c t j cL. a t e n w e i e t ss c r i e u z e l s

Zoals je weet wordt in Mexico het laatste,nog niet
'weesje',

titel. Vaar het preciesover ging weet ik niet meer

gaan makell. Een verhaal over arme kinderen in
Mexico-stad.' Ik ging aan het werk met Luis A.lcoriza, maar die zat in die tijd vast aan een ander

JdlCz De fhn zou eerst La u,s'NzÁ.t't'aPIDMDA
t De rotte appel')gaan heten...
L B : D a r h e r i n n e ri k m e n i e t m e e r .
JdlC: In de hrant stond een oproep: er werden

TPTz De blinàe past misschienin de traditie uan
Spdanseschelmenromans,maar Miguel Inclán, een
gr00t tlcteuï die is gespecialiseerdin schurken, speelt
'krachtig'
en maakt hsm juist
hem heel realistisch en

contract en toen ben ik verder gaau schrijven met
'schrijven
Larrea en Max Aub. Nou ja,
, dat moet ik

j ongensgeuraagd uan I 2 tot I 8 jaar om mee te spelen

eigenlijk r-rietzeggenwant ik ben totaal geen schrij-

in eenflm. Je moestclekgere schoolhebbenafgemaakt

ver. Ik vertel mijn ideeën liever aan iemand anders

en eenfoto TneenemerLIh had me opgegeuenen werd

die ze daarna voor me opschrijft. De dialogen zijn

toen uitgenodigd op het kantozr uan Uhramar Fihns

met stenen wotdt bekogeld...

door Pedro de Urdimalas omgezet in het Mexicaans
'onderklasse',
heel trefzeker trouwens. Ik
van de

aan de I'aseo de Ia Refonna, ulakbij het Chapuhepec'

LBz Plezier? Nee, hoor.

weet niet hoe dat is gegaan, maar behalve Alcoriza
stond geen van hen op de aftiteling.

TPTz Heefi u zich uoor Los ctwrntor-ts gedo-

Mexicaans...
JdlC: Het lijkt trouwens wel of u er plezier in
hebt als de blinde

parlz, bouen Cine Chapuhepec.
L B : l ( o p t . W e s t e l d e nd e e i s d a r i e d c I a g e r e

JdlC:

. Nou, maar ulah uoordat de blinde die

school moest hebben afgemaakt omdat zich anders

stenen ouet zich heen hrijgt, hoorje lichtuoetige, min

3.000 jongens zouden aanmelden in plaats van de

of meer ironische muziek En als hij op tle grond ligt

300 die we konden beoordelen.Uiteindelijk kozen

en om genadesmeektis er eenhaan ofeen kip die hem

we zo'n twaalfjongens, waaronder jou voor de rol

spottend hjht aan te kijhen en dan khnkt er opnieuw

LB: Ik ben de achterbuurten van Mexico-stad

van Pedrito Maar de producenten vonden dat je

muziel?, een s0zrt... ki?achtige schaterlach.

ingegaan, eerst samen met Alcoriza en later met

er niet Mexicaans genoeg uitzag en toen werd het

Edrvard Fitzgerald, de decorontwerper. Bijna zes

Alfonso Mejía. Blijkbaar hebben we een acteercar-

sierlijk en vriendeli.jk, met aan het eind een soort

maanden ben ik bezig geweest om die wijken te
's
Ochtends vroeg nam ik de bus en
Ieren kennen

r i è r ei n d e U e m g e s m o u r d . . .

scherts. Nu zou ik geen muziek meer gebruiken in

culilenteerd'l

dan dwaalde ik door zo'n buurt- Ik observeerde

LB: Ja, de muziek was een beet.jeeen menuet:

deze fiim, in mijn laatstefilms doe ik dat ook niet
JdlCz Dat is maar goed ook, uant àlar ging het

meer. Sommige commentatoren vonden de muziek
zo geslaagd, maar die kwam gewoon

opvallende Êguren, maakte vrienden, Irrvam ook bij

mij niet om Bouendien zou ik een buoerde acteur

in Vridiana

mensen thuis... Ik herinner me dat ik wel eenseen

uit de hoorn van de grammofoon die in verschil-

praatje maakte met een meisje dat kinderverlam-

zijn geueest. Ik had wat f.lmboeken gelezen en u,ist
ddt u de mrtker l)dn beroemdef/ms was Ih wilde

ming had. Ik kwam in Nonoalco, rond het Plaza

u aan het werk zien. Tlaee beer ben ik heel uroeg

o.qlos maakte, moest er in alle Mexicaanse films

de Romita, een krottenrvijk in-facubaya'.. Plekken

muziek zitten, al was het maar omdat de vakbond

die ook in de Êlm voorkomen en waalvan sommlge

lpgesttnn ulor PraefoPndmes in de Tepeyacstudio's
Ih waahte kennis met de meestehinderen die werden

ntet eens meer Destaan

dangenomen Roberto Cobo, in deflw ElJaibo, uas

Pittaluga, maar omdat die niet bij de vakbond was

eigenlijk een reuuedanser; ie jongen die El Ojitos

aangeslotenen ook niet de Mexicaanse nationaliteit

TPTz Was het de bedoeling ríat d.eflm

ouer ie

heropuoeding uan jongeren zou gaan?
LB: Nee \Vat me interesseerdewaren Per-

speeL/e was echt een boerenjongen, en Alma De/ia
Fuentes, in de flm

een meid uit een achterbuurt,

lende scèneste zien is. In de tijd dat ik Los ot-u-

dat eiste. De muziekwas geschreven door Gustavo

had, zette Rodolfo Halffter zijn naam eronder. Die
werd daardoor bijna uit de bond gezet.

was ern heel renger.blond tneisje.

Lourdes Rico, heb ik me verdiept in zaken die voor

zelschap, hij was een dancing boy zoals dat geloof

JdlC: Ik uind dar muzikale sartasme ten aanzien
uan de blinde juist wel sterle De conuentiesschrijuen

de jeugdrechtbank kvamen. Ik heb de dossiersvan

ikwerd genoemd.Toenhij reageerdeop die oproep

hier een'meeleuent/e'muziekuoor.Maar de blind'e in

een grote aantal gevallen kunnen lezen, lascinerend

had hij geen naam als acteur, en behalve Los orvl-

Los otvnartos is een echteschort.

was dat. Ik maakte ook gebruik van berichten uit

DADosen later een kleine rol in Subida al cielo heeft

de krant Zo las ik eensdat op een vuilnisbelt het

hij weinig Íilmwerk gedaan. Alma Delia Fuentes

Hij heeft reacdonaile ideeën, als het aan hem ligt

lichaam van een jongen var-r rond de twaalf jaar

was inderdaad tenger en blond, maar zo'n meisje

zou hij het probleem van de criminele jongeren

was gevonden. Dit bracht me oP het idee voor het

kun je toch best in een sloppenwijk tegenkomen?

slot van de film

De boerenjongen was ongeveer op dezelfde manier

oplossen door ze allemaal neer te schieten. In de
'In
wat
scène bij de tortillakraam zegt hij iets als

in de stad beland als in de film, hij was een na-

voor tijd leven we! Toen generaalDon Porfirio het

tuurtalent dat nooit toneelles had gehad In de film

nogvoor het zeggenhad werd je al afgemaaktalsie

sonages en verhalen. Met een psychiatet, María

LB: Ja, Roberto Cobo was lid van een dansge-

LB: Ja, vanafhet begin is hij tegen de iongens.

deden ook jongens van het heropvoedingsgesticht

alleen maar een broodje had gestolenl'.Síat betreft

mee en een paar die al bijrollen hadden gespeeld.

het gebruik van muziek in films: het wordt al gauw

Voor de moeder van Pedro koos ik Stella Inda en

een trucje en bovendien kun je er de mist mee in

voor de blinde man Miguel Inclán.

gaan. Ik maak er liever geen gebruik van

TPTz De b/inde is trouu)eils eenpersonage dat
ueel kritiek heertgehregenomdat het'on-Mexicaaní
2011zun.

JdlC; Nu we het toch ouer leippenen hanen hebben, wadrom zit Los oLVtDADosddar z0 uo/ mee'l
LB: Ik weet het niet Maar er is een realistische

LB: Er is wel eensopgemerkt dat hij meer weg

verklaring: Pedrito houdt thuis kippen. En later

heeft van een blinde uit de Spaanseschelmenro-

reageerthij zich afop de kippen in het heropvoe-

man, bijvoorbeeld die uit Lazarillo de Tormes.

dingsgesticht, de boerderi.jschool.

Dat zou kunnen. Inderdaad is hij een vrekkige,
gewiekste en kwaadaardige blinde, maar hij heeft
ook eigen kenmerken: hij is een straatmuzikant,

JdlCt En wat uoor geuoelensrze?en kippen en
hanen bij u op?

een soort van kwakzalver, eeu aanbidder van

LB: Nu vind ik ze rvel sympathiek, maar

Dor-r PorÊrio en hij houdt ook nog van kleine

vroeger had ik er een aversietegen. Ofhet nou een

mersJes.

alend, een mus of een kip was, ik en oer vogels als

ldlC:

En in Pedroi d'room dan? Met die uer'

n'aagd. ro ndf afule rende k iP ?
LB: Maar in de droom zit nog veel rneer: zijn
moeclcr komt erin voor, F,l Jaibo, de jongen die
door Ei Jaibo is vertnoord, een stuk vlees, bliksemflitse n .. Trouwcns, ik had gr aag gewild dat het
stuk vleesdat Pedrot moeder hem voorhoudt door
de bliksem werd getroffen en dat het in die kamer
regende,maar dat kregen we niet voor elkaar,daar
hadden rve de technische middelen niet voor lk

is
rets bedreigends.\V'aarom?Ik weet het niet' Het
iets irrationeclswat misschien n'rermijn kinderti.jd
re maken heeft Maar nachn'ogels, vooral uilen'
vond ik juist fascinerend

vond het Êjn om siow notion te gebruiken' Ook
de scène met de hond die over straat rent als El

een beetjeomhoog spring uit bed englat oPPeílro af
Hadr pon en haar haren ua??eren om haar heen en

opgenomen Ik heb
Jaibo doodgaat is vertraagd
omdat het
gehouden
altijd erg van siow motion

het is net alsofze danst Echt een heel mooi beeld'

zelfs de triviaalste handeling een onverwachte
dimcnsie geeft, je ziet details die je op normale

t e m a k e n . A l s d i t m . r o i i s . . .s o i r

snelheid niet opvalien.

LB: Het is niet mijn streven orn mooie beelden

eenuerschijning
JdlC: Het beeldsugereert bintl
uan de Maagd.

TPTr Maar ldter bent u er minder gebruik tan
gdtxn mrtkeil. Voor zouer ik weet' zit in uw ldatste

TPT (Lacht): Vdn de Maagd uan Guadalupe
natuurlijk!
LB: Dat is uitcraard nooit mijn bedoeling

ultnt àan
JdICt Vlat u daar zegt is opmerkelijk,
en dan
Pedro
uan
het einrl zie je het dode lichaam
loopt er een kip ttuer zijn buik, alsof het dierlijke

f./ms geen sl.owmotion
LB: Ik gebruik het nu niet meer omdat het een
maniertie is geworden waarmee op van alles en nog

gewcest. Als kind, bij de jezuÏeten, vond ik het
beeld van de Maagd betoverend en later heb ik

uiteindelijle tndchtiger is dan het menselijke
LB: Daar ligt het voor de hand orndat de

wat de aandacht wordt gevestigd'

haar ook laten verschijnen' in I-r' \!l!

jongen doodgaat oP een plek waar dieren worden
gehouden.

moeder, Stella
JdlC: In Pedro! droom gaat zijn
Indrt, op hdar bed staart Ze houdt haar ndchtjapon

l ACTÉE

bijvoorbeeld. Maar niet in Los onao'q'oos' Niet
ben ust, tenminste

De rninister
wegte gaan,bestuitik het
kanszieom fatsoenlijk
Netalsik wiI vertetmaarmeete speten.
speLl"etje
wordtde
onderzoek.
een
met
ben
bezig
ten dat ik
Hij is
vergadering'
een
voor
ministerweggeroepen
vraagt
nognietklaarmetme,wanthij
overduidelijk
memeete komen.Endaarzit ik dan,terwijIik aan
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