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2. Inledning 

Att smak är någonting som skiljer sig människor emellan blir uppenbart då vi inte alltid tycker 

eller tänker likadant. Att smaken är delad kan likaså bli uppenbart när det exempelvis kommer 

till vilka slags filmer vi gärna ser. Vissa föredrar skräckfilm eller melodramer. Andra är helt 

fokuserade på specifika regissörer och de filmer han/hon har gjort. Sedan kan det även vara så 

att en helt ny genre blir intressant. Det kan bero på att du kanske sett en film som gjort ett 

stort intryck på dig. Att filmen gjort intryck, kanske beror på att den var annorlunda. Vilket 

gjort dig mer intresserad.  

    Personligen är jag en ganska stor allätare när det kommer till just film och vad jag vill se 

för stunden. Bredvid den amerikanska filmen, så ser jag mer än gärna på europeisk film.  

Det har under åren som gått tagit sig uttryck i att jag bl.a. sett dansk, fransk och spansk film. 

Just spansk film kom jag för första gången i kontakt med då jag gick och hyrde Pedro 

Almodóvars Oscarsvinnande film, Allt om min mamma från 1999. Även om jag vid denna 

tidpunkt inte förstod den verkliga historien och andemeningen med filmen så blev det kärlek 

vid första ögonkastet. Just därför att filmen trots sorgliga inslag visar mycket värme, humor 

och udda karaktärer. Karaktärer, som man bara inte kan låta bli att tycka om.  

    Mitt intresse för Pedro Almodóvar har sedermera bara kommit att förstärkas under åren i 

och med hans mycket personliga stil. Jag har bl.a. kommit att se filmer som Kärlekens 

matadorer (Matador, 1986) och Tala med henne (Hable con ella, 2002). Även de en fröjd för 

ögat, enligt mig. Pedro Almodóvar är sedan länge en av Spaniens mest välkända regissörer. 

Trots att han gjort film sedan mitten av 1970- talet så kom den stora internationella 

framgången att låta vänta på sig fram till 1988 med Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott 

(Mujeres al borde de un ataque de nervios). Efter denna�succé�har han följt upp med andra 

spanska framgångar som Höga klackar (Tacones lejanos, 1991), Dålig uppfostran (La Mala 

educación, 2004) och hans senaste, mycket kritikerrosade Att återvända (Volver, 2006), som i 

september gick upp på svenska biografer.1 Oavsett vad han företar sig med i framtiden så 

kommer vi som publik säkert att kunna se fram emot en ny intressant Almodóvarfilm. 

 

 

 

 

                                                 
1 Karoline Eriksson, ”Varför en film med nästan bara kvinnor”, 2006-05-26, 
http://www.svd.se/dynamiskt/noje/did_12749160.asp (2007-02-06). 
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3. Syfte och Metod 
Min C-uppsats handlar om regissören och filmskaparen Pedro Almodóvar. Syftet med 

uppsatsen kommer att bli att undersöka om det i Almodóvars filmer finns några 

karaktäristiska drag. Drag som utmärker honom som regissör och som återkommer i flera av 

hans filmer. Resonemangen om vilka speciella karaktärsdrag som utmärker just Almodóvar 

kommer sedermera förtydligas med hjälp av exempel från flera av hans filmer. Jag kommer 

även att använda mig av flera böcker.  

    Den ena är Marc Allinsons bok, A Spanish Labyrinth – The Films of Pedro Almodóvar.2 

Boken kan ses som en guide för alla som är intresserade av Almodóvars person och filmer. 

Allinson tar bl.a. upp frågor om könsroller, nationell identitet och visuell stil. Författaren drar 

sedan flera paralleller till många av regissörens mest erkända filmer. Allinson vill med denna 

bok öka intresset för Pedro Almodóvar och hans filmskapande.  

    Den andra boken är skriven av Paula Willoquet – Maricondi och heter Pedro Almodóvar 

Interviews.3 Boken är ett urval av en rad intervjuer Almodóvar gjort under årens lopp och 

avslöjar bl.a. information om Almodóvars regissörsstil och personliga biografi. Tillkommer 

gör även Paul Julian Smiths bok Desire unlimited – The Cinema of Pedro Almodóvar.4 Här 

har författarens syfte varit att visa upp hur varierande filmer regissören gjort under åren. 

Författaren berättar ingående om hur filmerna i sin helhet ser ut, men också hur regissören 

arbetat bakom kameran för att få sina filmer att se ut som han velat. Smith behandlar också 

teman som kön, nationalitet och homosexualitet. Jag kommer dessutom att använda mig av 

Kathleen M. Vernon och Barbara Morris bok Post-Franco, Postmodern- The Films of Pedro 

Almodóvar.5 Författarna har här valt att fokusera och berätta om de filmer Almodóvar gjort 

efter Francos död. De tar bl.a. upp ämnen som melodrama, humor och åtrå, för att försöka 

förklara hur Almodóvar arbetar när han skapar film. 

 

 

 

                                                 
2 Marc Allinson, A Spanish Labyrinth, The Films of Pedro Almodóvar, (2001), New York: I.B. Tauris & Co Ltd 

2006. 
3 Paula Willoquet-Maricondi, Pedro Almodóvar Interviews, Jackson: University Press of Mississippi, 2004. 
4 Paul Julian Smith, Desire Unlimited-The cinema of Pedro Almodóvar, (1994), London: Verso 2000. 
5 Kathleen M. Vernon, Barbara Morris, Post-Franco, Postmodern -The films of Pedro Almodóvar, Westport 
Connecticut: Greenwood Publishing Group Inc 1995. 
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4. Mannen från La Mancha 
Pedro Almodóvar Caballero föddes 1951 i staden Calzada de Calatrava i provinsen Castilla- 

La Manchas sydvästra hörn, i Spanien.6 Fadern kom att vara tämligen frånvarande under hans 

uppväxt, så den unge Pedro kom främst att växa upp omgiven av sin mamma och sina syskon. 

Han kom tidigt att utveckla ett starkt intresse för film. Han såg bl.a. filmer gjorda av den 

Franska nya vågen och Italienska neorealistiska filmer av bl.a. Pasolini och Antonioni med 

stor entusiasm.7 Det stora intresset för film förde dock med sig utanförskap, eftersom han inte 

anammade samma intressen som sina jämnåriga klasskamrater.  

    I sin egen bok Almodóvar on Almodóvar beskriver regissören barndomen så här; ”Terribly 

lonely! I remember being ten and telling my friends about Bergman’s The Virgin Spring. It 

had made a vast impression on me. They looked at me almost with terror. But they were also 

fascinated because it was totally alien to them. We simply weren’t interested in the same 

things […]”. 8 Det var inte förrän han kom till Madrid, några år senare som han förstod att det 

fanns andra personer som delade samma intressen som han själv. År 1967 flyttade han till 

Madrid och visste redan vid ankomsten att det var film han ville ägna sin tid åt. Råd att 

studera på filmskola hade han dock inte, utan hankade sig fram genom att under flera år arbeta 

på det spanska telefonbolaget Telefónica.9 Så fort kassan tillät, köpte han sig dock en Super-8 

kamera och började göra kortfilmer.10  

    Madrids nattliv kom att fungera som en fristad för både Almodóvar och andra kulturellt 

intresserade. Han kom under kvällar och nätter att bli en mångsidig medlem av Madrids 

artistiska undergroundrörelse.11 Francos död 1975 kom att representera brytningen med det 

gamla Spanien och dess värderingar. Francos regim gav under det tidiga 1970-talet inte så 

mycket utrymme för olika kulturella begivenheter. Den kulturella censuren var i själva verket 

hårt åtdragen. Filmer som gjordes under Francos tid blev hårt kontrollerade av regimen och 

filmcensuren var hård. Efter 1975 kom dock den kulturella censuren att minska.12 Censuren 

minskade med hjälp av det faktum att man började ge ut flera böcker och filmer som blivit 

förbjudna under Francos regim. År 1977 avskaffades filmcensuren helt. Den spanske 

regissören har i flera intervjuer och böcker sagt att filmerna han gör, gör han precis som att 

Franco aldrig existerat. Almodóvar kan alltså sägas stå för den nya mentaliteten som kom att 

                                                 
6 Willoquet-Maricondi, s. 3. 
7 Pedro Almodóvar, Almodóvar on Almodóvar, (1994), London: Faber and Faber Limited 1996, s. 3. 
8 Ibid, s. 6. 
9 Willoquet-Maricondi, s. 13. 
10 Almodóvar, s. 8. 
11 Allinson, s. 8. 
12 Ibid. 
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bre ut sig efter Franco.13 Efter att i fyra år arbetat med att göra Super-8 kortfilmer kom så 

1978 hans första långfilm i 16 mm, Folle... folle... fólleme Tim! (Knulla, knulla, knulla mig 

Tim!, 1978).14 År 1978 var likaså det år då Spaniens nya konstitution kom att antas och 

markera slutet av nära 40-år av diktatur.15 Almodóvar började också filma sin första 

kommersiella film, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón samma år.16 Marc Allinson 

menar i A Spanish Labyrinth att; ”[…] The shaping of his persona and the future direction of 

his career- was, principally, the movida madrileña (the Madrid scene) […]”.17  

    Vad innebar då det på spanska kallat La Movida? Det innebar bl.a. en snabb förändring 

inom det kulturella fältet. Denna reaktion gentemot det gamla Spanien inkluderade nya 

trender inom musik, konst och film. Rörelsen kom främst att uppehålla sig runt Madrid. För 

mannen från La Manchas del innebar det bl.a. uppträdanden med sångaren och skådespelaren 

Fabio McNamara. De bildade tillsammans den mycket populära sånggruppen under denna 

period, Almodóvar Y McNamara. Dessa framföranden kom att bli en del av La Movidas 

folklore.18  

      Regissören kom även att uppmärksammas för sina olika journalistiska artiklar. Han skrev 

sina artiklar under ett kvinnligt alias i form av en uppdiktad porrstjärna vid namn Patty 

Diphusa. Artiklarna kom bl.a. att behandla punk, popmusik, foto, film m.m. Kathleen M. 

Vernon och Barbara Morris menar i sin bok Post-Franco, Postmodern att Almodóvars 

tidigaste filmer som Pepi, Luci, Bom y otras chicas del mónton och Passionens labyrint 

(Laberinto de pasiones, 1982) kan ses som typiska filmer representerande La Movidas ökande 

tendenser mot självporträttering. Detta menat att i det virrvarr av de karaktärer som ofta bebor 

Almodóvars filmer, så inkluderas alla former av människor i La Movida.19        

    Sammanfattningsvis kan La Movida sägas representera livet efter Franco-regimen.  La 

Movida kom bl.a. att inkludera sexuell frihet, punk, rockare, goda tider och en explosion av 

kreativitet i ett land som istället för att blicka bakåt, nu enbart blickar framåt. 

 

 

 

                                                 
13 Willoquet-Maricondi, s. 55. 
14 Filmen finns ej utgiven under svensk titel. Den svenska titeln är en egen direktöversättning från den spanska 
titeln. 
15Allinson, s. 13. 
16 Filmen finns ej utgiven under svensk titel. 
17Allinson, s. 14. 
18 Ibid. 
19 Vernon, Morris s. 8. 
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5. Analys: Karaktäristiska drag 
Efter att ha sett ett stort antal Almodóvarfilmer har jag kommit att hitta flera karaktäristiska 

drag som gärna återkommer i många av regissörens filmer. Det jag skall göra här, är att bena 

ur de mest säregna dragen. I denna uppsats kommer det främst att handla om; kvinnor, sex, 

droger, melodrama, humor och färger. Karaktäristiska drag som gör Almodóvars filmer så 

utmärkande för honom som regissör och så igenkännbara för oss som publik. Dessa drag kan 

ses som specifika för Almodóvar. Dessa drag kommer likaså att förstärkas med exempel från 

flera av hans filmer, för att stärka analysen. 

 

5.1 Kvinnan, mannen och dess olika könsroller 

Kvinnor i bärande roller är något som kan ses som mycket karaktäristiskt för den spanske 

regissören. Mark Allinson menar i sin bok, A Spanish Labyrinth att det endast förekommer i 

fyra filmer; Matador, Begärets lag (La Ley del deseo, 1987), Köttets Lustar (Carne trémula, 

1997) och La Mala educación att; ”[…] Male characters really compete for the attention of 

the audience”.20 Almodóvar brukar bland gemene man kallas för kvinnornas regissör. Han har 

under åren omgett sig med en rad kända skådespelerskor som återkommit i flera av hans 

filmer, exempelvis; Marisa Paredes, Chus Lampreave, Victoria Abril, Rossy De Palma och 

Carmen Maura. Dessa kvinnor går i Spanien ofta under benämningen, Almodóvars flickor av 

just av denna anledning.21  

    Carmen Maura är intressant. Hon kom som ung medlem i den fria teatergruppen Los 

Gorliardos att samarbeta med Almodóvar under flera projekt. Maura och Almodóvar kom att 

utveckla en stark vänskap och Maura kom att uppmuntra Almodóvar att försöka göra en 

kommersiell film av hans senaste manuskript vid den tiden, kallat General Erections. Carmen 

hjälpte, tillsammans med vänner och bekanta att samla in de pengar som behövdes för att låta 

Pedro göra den film som senare skulle bli Pepi, Luci, Bom y otras chicas del mónton.22 Efter 

denna film har hon kommit att medverka i flera Almodóvarfilmer såsom; La Ley del deseo, 

Mujeres al borde de un ataque de nervios och nu senast i Volver. Fascinationen för kvinnan 

och hennes bekymmer i vardagslivet kan möjligen höra ihop med regissörens uppväxt och 

bristen på manliga förebilder. Själv menar han i en intervju inför hans nya film Volver, att han 

enbart kom att växa upp bland kvinnor. Männen menar han vidare, var knappt närvarande 

                                                 
20 Allinson, s. 72. 
21 Leo Bersani, Ulysse Dutoit, Forms of Being, Cinema, Aesthetics, Subjectivity, London: British Film Institute 
2004, s. 84. 
22 Almodóvar s. 12. 
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eftersom de arbetade varje dag. På så vis kom han ofta att få höra om kvinnornas liv och 

bekymmer i olika former. Pedro Almodóvar menar att det var; ”[…] På det sättet jag lärde 

mig allt om drama”.23   
    Han föredrar att regissera kvinnor framför män därför att han anser att kvinnor attraherar 

honom mycket mer än män. I Willoquet-Maricondis bok Pedro Almodóvar Interviews menar 

regissören att han tycker det är lättare att regissera kvinnor eftersom han alltid gillat kvinnlig 

känslighet.24 På så vis blir det för honom lättare att skapa en karaktär. Detta eftersom han 

anser att det är lättare att skapa en feminin roll och även ha möjligheten att forma karaktären 

på ett mer intressant sätt. Vidare anser Almodóvar också att kvinnor jämfört med män har fler 

nyanser d.v.s. de kan visa upp fler sinnesstämningar än män. De innehar även en ängslighet 

som är mer genuin jämfört män.25  

    Regissören menar att kvinnor lättare gör sig som huvudroller på film. Kvinnans värld är 

enligt honom mer varierad, större och mer överraskande.26 Han anser även att kvinnor är mer 

praktiska och att de arbetar mer inom ett förhållande genom att ge mer av sig själva och 

generera mer smärta. Han menar att; ”[…]�Women are perfectly aware of the fact that they 

need love to keep breathing, and they are determined to defend it be that as it may; since all 

types of weapons are allowed in that eternal war […]”.27 Den spanske regissören är genuint 

intresserad av kvinnans värld och anser sig vara så långt bort från det vanliga machista idealet 

som finns i Spanien och i Latinamerika. Han anser sig även vara en utav de mest autentiska 

feministerna.28 Machistas är män som kan sägas anamma den machokultur som främst står att 

finna i latinamerikanska länder men som även finns i Spanien. Är man född som man och 

lever som machista, lever man under epitetet att försöka vara så manlig som möjligt. 

Machistas kan bl.a. vara självsäkra, macho och kaxiga. De har gärna åsikter om kvinnans 

plats och roll i samhället. De anser ofta att kvinnor skall veta sin plats i familjehierarkin d.v.s. 

hennes uppgift är att ta hand om maken och familjen.29 

    Kathleen M. Vernon och Barbara Morris menar i Post-Franco, Postmodern att Almodóvar 

efter sin fjärde film började ses som en kvinnornas regissör. Det har han också kommit att 

visa på även i flera efterföljande filmer. Hans första film Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 

mónton handlar om tre kvinnor ur olika sociala klasser vars vägar korsas på olika sätt.  
                                                 
23 ”Almodóvar åter i barndomen”, 2006-05-19, http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=206134  (2006-09-07). 
24 Willoquet-Maricondi, s. 24. 
25 Ibid. 
26 Ibid.  
27 “Women on the verge of a nervous breakdown, comments of Pedro”; 
http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/Almodóvar/eng/engpeli_mujeres5.htm (2006-09-07).  
28 Smith, s. 9. 
29 ”Machismo”, 2006-05-10, http://sv.wikipedia.org/wiki/Machismo , (2007-01-12).  
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Filmen visar på att vänskap i stället kan ses som viktigare än relationer med män. Filmen visar 

också att kvinnorna är starka nog att klara sig utan män som på olika sätt skadat dem. Dunkla 

drifter (Entre tinieblas, 1983) berättar om ett kloster dit fallna kvinnor tar sin tillflykt och där 

nunnorna som bebor klostret syndar. De syndar bl.a. genom att använda droger.30  

    Även Mujeres al borde de un ataque de nervios, behandlar ämnet kvinnor. I detta fall 

cirkulerar filmen runt fyra-fem kvinnor vars vägar korsas p.g.a. av en enda mans svek. De få 

männen i filmen är veka. Ivan (Fernando Guillén) som gjort slut med Pepa (Carmen Maura) 

filmens huvudperson, kan ses som feg. Han är feg genom sin oförmåga att ta itu med sina 

kvinnoproblem. Carlos, spelad av Antonio Banderas, och tillika Ivans son i filmen, har även 

han kvinnoproblem. Han är naiv och vågar inte säga till sin fästmö att han vill göra slut. Även 

senare filmer som Todo sobre mi madre koncentrerar sig på kvinnor. I detta fall handlar det 

om Manuela (Cecilia Roth).  Manuela som efter sonens död i en bilolycka tar sin tillflykt till 

Barcelona. I Barcelona möter hon både syster Rosa (Penélope Cruz), en ung nunna med AIDS 

och skådespelerskan Huma Rojo (Marisa Paredes), vilka hon kommer att utveckla en stark 

vänskap till. Den enda stereotypa mannen i filmen är en skådespelare vid namn Mario (Carlos 

Lozano). 

    Även hans senaste film Volver, fokuserar på kvinnor med bl.a. Penélope Cruz i huvudrollen 

som Raimunda. Raimunda är en ung hemmafru och mor. Hon återvänder till sitt barndoms La 

Mancha för att tillsammans med sin syster Sole (Lola Dueñas) och dotter Paula (Yohana 

Cobo) besöka släktingar. Regissören har själv framhållit att det är en film om starka kvinnors 

vardag. Kvinnorna kan sägas bära upp filmen och i Volver går han längre än vad han tidigare 

gjort. De få mansrollerna som finns, visas inte upp mer än några minuter på bild.31 Willoquet-

Maricondi menar i sin bok, Pedro Almodóvar Interviews, att männen i Almodóvars filmer 

oftast blir sårade eller inte förfogar över fastställda sceniska funktioner. Detta beroende på att 

han anser män vara teatraliskt tråkiga att skriva om.32 Få är de filmer som nästan enbart 

fokuserar sig på mannen och hans kön, men de finns, även om de är få. Matador är dock ett 

exempel på en mansdominerad film. I denna film har de manliga karaktärerna, spelade av 

Nacho Martínez och Antonio Banderas mogna, utformade identiteter som visar upp deras 

sexuella åtrå för andra kvinnor. Carne trémula kan även den ses som en utav få filmer då 

regissören behandlar männens roller i ett modernt samhälle. Filmen visar också upp sexuellt 

begär och macho män. De som lider i denna film är inte kvinnorna utan männen.  

                                                 
30 Vernon, Morris, s. 62. 
31 Martin Steijer, ”Att återvända”, 2006-05-22, http://www.cine.se/filmsida.php?film=att_atervanda  (2006-09-
07). 
32 Willoquet-Maricondi, s. 6. 
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Det tar sig uttryck i att David (Javier Bardem) en rullstolbunden före detta polis förlorar sin 

fru till den unge Victor (Liberto Rabal). Även Davids före detta poliskollega förlorar både sitt 

liv och sin fru i en uppgörelse om fruns nya beslut att lämna sin misshandlande make.  

    Pedro Almodóvar menar att genom att skriva om kvinnor, så ser han sig själv genom 

kvinnorna. ”[…] For me, men are too inflexible. They are condemned to play their Spanish 

macho role”.33 Han talar bl.a. om sin uppväxt, där kvinnorna arbetade och inte talade högt 

medan männen behandlades som gudar. Att det i viss mån även kan se ut så här i dagens 

Spanien menar journalisten Rosa Montero i Allinsons bok bl.a. beror på religion, i detta fall 

katolicismen. Detta tillsammans med ca 800-års arabisk ockupation menar hon lade grunden 

för den spanska sexismen som kom att utvecklas ännu mer när Franco-regimen tog vid. 

Montero menar att Franco-regimen näst intill kom att stoppa upp kvinnornas 

frigörelseprocess.34 35 

    Pedro Almodóvar favoriserar gärna hemmafrun i flera av filmerna. Varför just hemmafrun 

attraherar honom menar han vilar på att dessa kvinnor, verkar ha ett stort förråd av olika 

erfarenheter. Han anser att hemmafrun är en karaktär som i sig själv är mycket underhållande 

och som skulle kunna passa in i allt från komedi till thrillers.36 Därtill förekommer ofta 

machistas, män som vill hålla sina kvinnor på plats och som anser att de skall stanna hemma 

och ta hand om familjen. Redan i hans första film, Pepi, Luci och Bom y otras chicas del 

mónton figurerar hemmafrun i form av Luci (Eva Siva). Luci är ett typexempel på en 

undergiven hemmafru som enbart finns där för att göra det hennes man säger till henne. 

Hennes make, polisen, kan på varje punkt sägas bekräfta sin machista position. Han uttrycker 

åsikter som säger att frun i själva verket bara skall hålla tyst och stanna hemma. Han vill på 

intet sätt höra talas om kvinnans frigörelse. I slutet av filmen blir Luci gravt misshandlad av 

sin man och tvingas uppsöka sjukhus. Även i Min hemlighets blomma (La Flor de mi secreto, 

1995) kan vi hitta den förtryckta hemmafrun i form av Rosa (Rossy de Palma). Hon är på sitt 

eget vis är fixerad vid att framstå som en så bra värdinna som möjligt. Kanske framhävs rollen 

som den desperata hemmafrun bäst i filmen Vad har jag gjort för att förtjäna detta? (¿Qué he 

hecho yo para merecer esto!!, 1984).  

                                                 
33 Willoquet-Maricondi, s. 90. 
34 Allinson, s. 73.  
35 Enligt Nationalencyklopedins nätsida, 
http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=258934&i_word=morer så ockuperade morerna 
den Pyreneiska halvön mellan år 700 till det sista moriska fästet i Granada föll 1492 d.v.s. nästan 800 år (2007-
02-13) 
36 Willoquet-Maricondi, s. 27. 
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Här får vi som publik följa den olyckliga hemmafrun Gloria (Carmen Maura). Gloria som 

dagarna i ända är fast i en och samma lägenhet tillsammans med sin tanklösa make och sina 

två halvkriminella söner. Maken är en typisk machista som direkt vid hemkonsten sätter sig i 

soffan och väntar på att bli serverad middag av sin fru. Frun kan egentligen bara ses som 

någon som skall finnas där för att göra livet mer bekvämt enligt makens regler. För att döva 

sitt miserabla liv äter hon illegala piller och sniffar rengöringsmedel.                                                                                  

    Härtill kan vi även lägga familjens roll så som den ser ut i filmerna Almodóvar gjort under 

årens lopp. Vi kan återigen dra en parallell till kvinnan och mannens olika roller i filmerna. 

Familjer i olika former kan oftast ses som ett närvarande element. I allmänhet brukar det 

handla om okonventionella familjer. Oftast finns det närvarande vänner som helt enkelt får 

ses som ett substitut för de familjemedlemmar som traditionellt saknas. Anledningen till detta 

faktum menar regissören beror på att; ”[…] I don’t find the normal family very satisfactory 

[…]”.37 Han inkluderar ofta mor- eller farföräldrar i filmerna, kanske kan de ses som ett 

substitut för en icke närvarande fader. Då fäderna, precis som mannen över lag, inte intar 

någon stor plats i filmerna. De få närvarande männen i form av fäder behandlar dock ofta sina 

barn illa. Det gör de ofta genom att bete sig som förtryckande patriarker eller inte ens är 

mentalt närvarande eftersom de inte kan, eller är intresserade. 

    Detta går att beskåda i bl.a. Laberinto de pasiones där Quetis (Marta Fernández Muro) 

fader (Luis Ciges) har ett incestuöst förhållande till sin dotter p.g.a. av att modern lämnat dem. 

Han ser istället dottern som ett substitut för sin fru. I Entre tinieblas, berättas det om en brutal 

far som kan ses som själva orsaken till att hans dotter bestämmer sig för att bli nunna. Hon 

dör sedermera i Afrika, p.g.a. av att fadern inte tillåtit sin dotter att träffa sin älskare. I 

Matador kan vi tala om Angels icke närvarande fader. Vi kan likaså nämna Carne trémula, 

där Victor inte ens vet vem hans far är eftersom hans mamma arbetat som prostituerad hela 

sitt liv och har blivit gravid med en av sina kunder. I Todo sobre mi madre, kan vi prata om en 

helt annan slags icke närvaro. Rosas fader kan mentalt inte sägas vara närvarande då han 

befinner sig i en utav de sista stadierna av Alzheimers och känner inte ens igen sin egen dotter. 

Almodóvar säger själv Post-Franco, Postmodern apropå varför män och speciellt fäder inte 

intar någon stor plats i hans filmer att; ”[…] I feel very close to the mother. The idea of 

motherhood is very important in Spain. The father was frequently absent in Spain. It’s as the 

mother represents the law, the police […]”.38 Bättre är han då på att beskriva kvinnan och 

moderskapet, om än i varierande former.  

                                                 
37 Almodóvar, s. 100. 
38 Vernon, Morris, s. 97. 
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Modern är ett inslag som förekommer i nästan alla filmer. Påfallande ofta är relationerna till 

mödrarna inte de bästa. I både exempelvis Mujeres al borde de un ataque de nervios och 

Matador kan vi hitta exempel på dåliga mödrar.  

    I Mujeres al borde de un ataque de nervios finner vi Lucía (Julieta Serrano) vars besatthet 

av sin man Ivan, gör att hon under hela livet kommit att förakta deras son Carlos. Lucía 

föraktar honom därför att han representerar de åren då hon varit separerad från Ivan. Hon har 

spenderat flera år på ett mentalsjukhus för att komma över Ivans svek.  

    I Matador ser vi återigen Julieta Serrano spelandes rollen som mor. Här spelar hon dock en 

mycket religiös och intolerant moder. Genom sitt medlemskap i den religiösa orden Opus Dei 

har hon lyckats uppfostra sin son Angel (Antonio Banderas) till en mycket skuldbelagd och 

osäker ung man som aldrig kunnat skapa kontakt med det andra könet. Men, alla filmer går 

inte i svarta toner. I Todo sobre mi madre finner vi ett mycket bra förhållande mellan 

förälder/barn. Manuela har ett jättebra förhållande till sin son Esteban (Eloy Azorín). Hon 

uppmuntrar honom att göra det han vill ägna sig åt i livet, att bli författare.  

    Avslutningsvis gällande den ojämna fördelningen av män o kvinnor i filmerna, så kan man 

också anta att regissören även i framtiden kommer att fortsätta med detta karaktäristiska drag. 

Tendenserna finns där, eftersom han även i sin senaste film Volver nästan uteslutande 

använder sig av kvinnor. Männen får helt enkelt stiga åt sidan. 

 

5.2 Sex, lust och läggning 

Vad skall man säga om en regissör som började sin karriär med att göra Super-8 kortfilmer 

med namn som; Sexo va, sexo viene (Sex kommer, sex går, 1977). 39 Han började tidigt skapa 

filmer med uppenbara sexuella anspelningar. Sex kan ses som en mycket stark kraft i 

regissörens berättande. Han har kommit att uppvisa denna tendens i många av sina filmer. 

Detta gör att vi också kan lägga sex till det som kan ses som karaktäristiskt för just 

Almodóvar. Allinson menar att Almodóvars förmåga att skapa filmer med sexuella referenser, 

hör ihop med den mer avslappnade hållningen till filmcensuren som varade under de sista 

åren av diktatur. Spanien blev då ett utav de mest sexuellt liberala länderna i världen och 

sexuell frigörelse kom att ses som någonting självklart.40 Här är två exempel på tidiga filmer 

där vi kan tala om sexuell frigörelse. 

                                                 
39 Filmens titel finns ej utgiven under svensk titel, den svenska titeln är en egen direktöversättning från den 
spanska titeln. 
40 Allinson, s. 93. 
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Almodóvars första långfilm Pepi, Luci och Bom y otras chicas del mónton kan sägas vara en 

måttstock för allt som kan sägas ha varit förbjudet under Franco-regimen. Det var i denna film 

regissören började utforska andra sexuella läggningar förutom heterosexualiteten. I Kathleen 

M. Vernon och Barbara Morris bok kallar Paul Julian Smith, som är professor i spanska, t.o.m. 

filmen för en lesbisk komedi.41 Filmen cirkulerar bl.a. runt det lesbiska förhållandet mellan 

den komplexfyllda hemmafrun Luci och den yngre punksångerskan Bom. Den tredje kvinnan 

i filmen, Pepi, delar inte de två väninnornas sexliv. Pepi finner dock nöje i att betrakta sina 

vänners sexuella lekar, vilket kan ses som voyeurism. Sedermera ingår även masochism då 

Luci mer än gärna vill utöva detta tillsammans med Bom.42  

    Laberinto de pasiones, är också det en film som sprudlar av sexuell energi i olika former. 

Allinson menar att alla karaktärer i filmen är drivna av just sökandet efter sexuell 

tillfredställelse.43 I filmens öppningsscen får vi både följa den bisexuella sexmissbrukaren 

Riza (Imanol Arias) och nymfomanen Sexilia (Cecilia Roth). Här får vi se hur de på var sitt 

håll letar efter eventuella sexuella partners, genom att promenera runt en av Madrids många 

marknadsplatser för att titta på manliga bakdelar och genitalier. Riza finner flera manliga 

partners, bl.a. Sadec (Antonio Banderas). Sadec är sexmissbrukare och lider av ett beroende 

av att uppleva homosexuella sexakter. Sexilia har istället siktet inställt på att ta hem flera män 

för att kunna arrangera en orgie. Filmen tar även upp incest. Här handlar det om Sexilias vän 

Queti, vars far utnyttjar henne och binder henne vid sängen. Det hela slutar dock med att Riza 

och Sexilia blir förälskade, trots tidigare sexuella möten med samma kön. 

    I boken Forms of Being menar Leo Bersani och Ulysse Dutoit att Almodóvars fokus på 

sexuell besatthet och komedi, som i Laberinto de pasiones, är fenomen som kom att bli mer 

centrala och mindre komiska. Det gäller för filmer som exempelvis Matador.44 Här handlar 

det istället om våldsam död i samband med sex. Filmen berättar om advokaten María 

(Assumpta Serna) och den före detta tjurfäktaren Diego (Nacho Martínez). De dödar var för 

sig sina sexuella partners under själva sexakten för att uppnå den perfekta sexuella 

tillfredställelsen. De två möts och upptäcker att de delar en mycket stark åtrå till varandra. 

Tillsammans upptäcker de även sitt gemensamma intresse för död och sex. Filmen slutar med 

att de dör tillsammans i vad de anser vara det perfekta sättet att dö på. Genom att tillsammans 

uppnå sexuellt klimax och sedan begå självmord. Även i La Ley del deseo, kan vi tala om 

sexuell besatthet. Pedro Almodóvar säger själv i sin egen bok, Almodóvar on Almodóvar att 

                                                 
41 Vernon, Morris, s. 26. 
42 Ibid. 
43 Allinson, s. 94. 
44 Bersani, Dutoit, s. 86. 
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filmen är; ”[…] The key film in my life and career. It deals with my vision of desire, 

something that’s both very hard and very human. By this I mean the absolute necessity of 

being desired […]”.45 I detta fall handlar det om en homosexuell besatthet som utmynnar i 

både våld och sex. Den unge Antonio (Antonio Banderas) börjar åtrå och blir sedermera 

besatt av filmregissören Pablo Quintero (Eusebio Poncela). Handlingen förs fram genom att 

Antonio efter att ha upplevt sin första sexuella upplevelse med Pablo, dödar en annan man 

som Pablo älskar. Detta resulterar i en sista kärleksakt med Pablo, innan Antonio tillslut begår 

självmord.46  

    Även sexuell och rent tvångsmässig olyckligt begär kan ses som ett återkommande element 

i flera av regissörens filmer. Detta återkommande drag blir mest uppenbart i filmerna efter La 

Ley del deseo. I Carne trémula ser vi den olyckliga åtrån och passionen från andra hållet. Här 

är det istället männen som åtrår som besatta. I denna film ligger åtrån enbart på ett på 

heterosexuellt plan. Alla tre av de manliga huvudkaraktärerna lider av olycklig passion. 

Victor, den unge mannen i filmen lider av en olycklig passion till Elena (Francesca Neri). 

Elena är en kvinna han tidigare haft tillfälligt sex med innan han sändes till fängelse. David, 

polisen som Elena nu är gift med, lider eftersom han förlorar sin fru till Victor. Sancho (José 

Sancho) lider av det faktum att han behandlar sin fru illa och att hon varit otrogen flera 

gånger.47  

     Olycklig åtrå och passion kan även hittas i en utav regissörens senaste filmer, Hable con 

ella. Här får vi följa Benigno (Javier Cámara) som via sitt lägenhetsfönster kommit att 

utveckla en fixering vid en utav danseleverna, Alicia (Leonor Watling). Alicia är en flicka 

som tar lektioner vid en dansskola mitt över gatan. När Alicia sedan råkar ut för en olycka och 

hamnar i koma ser Benigno sin chans att bli hennes vårdare. Han tvättar hennes hår, klipper 

hennes naglar, sköter henne så noggrant att han nästan bor på sjukhuset. Eftersom hon ligger i 

koma kan Benigno göra henne till vad han vill genom sina egna fantasier. Han skapar sin egen 

illusion om henne. Han beter sig precis som om de vore gifta. Som publik ser och förstår man 

redan tidigt in i filmen att Benignos ”förhållande” till Alicia inte kan ses som ett normalt 

förhållande vårdare/patient emellan. Man förstår, redan innan Benigno gör det, att det inte 

kommer att sluta lyckligt. Här talar vi om en besatthet som tillslut resulterar i våldtäkt.48 Om 

vi då skulle gå över till Almodóvars sätt att visa upp olika sexuella läggningar. Det är ett drag 

                                                 
45 Almodóvar, s. 70. 
46 Bersani, Dutoit, s. 86. 
47 Ibid. s. 87. 
48 Jenny Enarsson, ”En ursäkt för övergrepp”, http://www.minou.nu/minou_2/f_tala_med_henne.htm (2006-11-
06). 
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som kommit att genomsyra flera av regissörens filmer under åren. Det har likaså gjort honom 

känd som en mycket fördomsfri regissör. Johan Tell talar i en artikel om Madrid i tidningen 

Vagabond om Almodóvars syn på människor. Han menar att regissörens ledord är tolerans. 

Tell anser att Almodóvar vill få oss att acceptera alla olika sorters människor. Detta genom att 

visa upp en mängd olika människor i sina filmer, som på olika sätt skiljer sig åt. Vidare menar 

Johan Tell att; ”Stoppar han in en prostituerad i handlingen är det aldrig för att diskutera 

prostitutionens roll i samhället utan snarare för att testa hur toleranta vi betraktare är”.49   

     Många av Pedro Almodóvars filmer uppvisar homosexualitet som en utav 

huvudingredienserna. När det kommer till homosexualitet så menar Kathleen M. Vernon och 

Barbara Morris att det ofta är så att Almodóvars begåvning inom film är länkat till hans 

sexualitet. Detta menar författarna leder till den avgörande kreationen av ett speciellt 

homosexuellt perspektiv som anammas. Ett perspektiv som stöds av hans betraktare oavsett 

om de är hetero- eller homosexuella.50 Påståendet förstärks också när Almodóvar själv säger i 

Kathleen M. Vernon och Barbara Morris bok att han har; ”[…] Very obvious homosexual 

expressions […]”.51 Dock talar inte regissören över lag så mycket om sin egen homosexualitet. 

Kanske är det så att det finns lite av Pedro Almodóvar i alla de homosexuella karaktärerna 

han skapat under åren, även om han själv kanske inte vill medge det. 

     Både Marc Allinson och Marvin D `Lugo talar om homosexualitet. Marc Allinson tar upp 

ämnet i boken A Spanish Labyrinth medan Marvin D`Lugo behandlar ämnet i sin bok Pedro 

Almodóvar. Att öppet kunna tala om homosexualitet och andra sexuella läggningar hör ihop 

med den sexuella frigörelse som kom igång efter Francos död. Vilket innebar att alla gamla 

tabun inte längre existerade. Att komma ur den berömda garderoben är bara något man gör för 

sin egen skull i Almodóvars filmer, inte för någon annans. Både underförstådd och explicit 

homosexualitet kan spåras till flera av Almodóvars tidiga filmer.    

    Antonio Banderas har i två filmer tilldelats homosexuella roller. I Laberinto de pasiones 

spelar han Sadec. Sadec, är en ung homosexuell islamisk terrorist som har ett kort förhållande 

med Riza. I La Ley del deseo, spelar Banderas, Antonio. Antonio är en homosexuell man som 

fortfarande inte kommit ut och som blir besatt av en manlig regissör. I Entre tinieblas finner 

vi dock lesbisk åtrå. Här handlar det om abbedissans (Julieta Serrano) obesvarade kärlek för 

den nytillkomna cabaretsångerskan Yolanda (Cristina Sánchez Pascual). Vi kan även finna 

lesbiska relationer i nyare filmer som Todo sobre mi madre. I denna film ses istället 

                                                 
49 Johan Tell, ”Ay, ay, ay om en längtan het som Madrid”, Vagabond nr 8 2006, s. 37. 
50 Vernon, Morris, s. 41. 
51 Ibid, s. 42. 
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homosexualitet snarare som ett val än en ofrivillig orientering. Detta finner vi i karaktären 

Nina (Candela Peña) som efter att ha lämnat sin lesbiska relation med skådespelerskan Huma 

Rojo, har återvänt till sin by för att gifta sig och skaffa barn.52   

     Pedro Almodóvar har dock inte bara kommit att stanna vid att visa på homosexuella och 

lesbiska karaktärer, han har även kommit att inkludera transexuella personer. Transexuella 

förekommer dock bara i tre av hans filmer och är mycket olika varandra i respektive film. I La 

Ley del deseo får vi stifta bekantskap med Tina (Carmen Maura). Tina har från början varit 

Tino, d.v.s. pojke från födseln men har genomgått ett könsbyte. Den främsta orsaken till Tinos 

könsbyte är faderns vilja. Fadern har sett till att Tino gjort ett könsbyte och blivit Tina. Den 

största anledningen till det är att fadern vill kunna inleda ett incestuöst förhållande med sin 

nya ”dotter”. Efter att ha avslutat förhållandet med fadern flyr han/hon till Madrid för att 

återförenas med Pablo (hans/hennes bror) som ligger på sjukhus.  

    I Todo sobre mi madre finner vi två transexuella karaktärer. Först har vi den mycket 

underhållande och sympatiska Agrado (Antonia San Juan). Agrado jobbar i filmen som 

prostituerad och har gjort, skall man säga, ett halvt könsbyte. Detta inkluderar nya bröst och 

flera plastikoperationer, Agrado har dock fortfarande har kvar sina manliga genitalier. 

Sedermera träffar vi också på Lola/Esteban (Toni Cantó) som kan sägas vara själva navet för 

att hela historien utvecklas. Historien cirkulerar runt Manuela som efter att ha förlorat sin son 

Esteban, återvänder till Barcelona för att försöka finna Estebans biologiska fader. Även han 

heter Esteban men kallas nu Lola. Manuela själv, lämnade Lola/Esteban 18 år tidigare för att 

starta ett nytt liv. Detta beroende på att Lola/Esteban återvänt till deras gemensamma liv i 

Paris som transexuell. Lola/Esteban fortsätter dock att förföra kvinnor. Agrado försöker dock 

ordna upp sitt liv när Manuela kommer till Barcelona. Det resulterar i att Agrado slutar med 

prostitution och droger och istället skaffar sig ett ”riktigt” jobb. Manuela försöker istället 

finna Lola/Esteban för att berätta att den son som han aldrig känt till, dött i en bilolycka. 

Transexuella går även att spåras till La Mala educación där själva historien cirkulerar runt en 

film gjord om den transexuelle Ignacios liv.  

    Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de olika sexuella läggningarna är många och 

varierande i regissörens filmer. Allinson menar att genom att visa upp olika karaktärers 

sexuella läggningar, så visar Almodóvar upp sin egen säregna värld. En värld som inkluderar 

många olika val eller olika sätt att existera på.53 

 
                                                 
52 Allinson, s. 103. 
53 Ibid, s. 108. 
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5.3 Droger  

Droger i olika former är definitivt ett karaktäristiskt drag som går att beskåda i nästan alla 

regissörens filmer. Allinson säger till och med att alla filmer den spanske regissören gjort 

visar upp droger.54 Att det ser ut så här i filmerna menar Almodóvar själv beror på att; ” I 

move in a specific world in which I immerse myself and, naturally, I talk about it […]. I limit 

myself to talking about things that I see around me but without dealing with them as problems. 

Homosexuality, drugs they’re all there and I show them in a vivid way, but not with any 

intention of denouncing them”.55 Han kan sägas visa upp Spanien idag, då landet har en utav 

de värsta drogproblemen sammantaget i hela Europa. Många av filmerna visar upp droger 

som en del av karaktärernas livsstil, oavsett om de är unga, gamla, rika eller fattiga.56 I flera 

av fallen handlar det om tunga droger som kokain och heroin. Detta går att beskåda både i La 

Ley del deseo, Entre tinieblas och i Bind mig, älska mig (Átame,1990). 

     I La Ley del deseo så kan själva handlingen sägas vara driven av droger. Vi får bl.a. se 

sångerskan Yolanda fly till ett kloster efter att ha givit sin pojkvän Jorge heroin, som han 

sedermera dog av. Klostret är inte den bästa miljön att komma till eftersom abbedissan i 

klostret är kokainberoende. I ¿Qué he hecho yo para merecer esto!!, Får vi följa hemmafrun 

Gloria, som är beroende av olika sorters substanser som lim och piller. Hon har även en son 

som livnär sig på att sälja droger. I Carne trémula är Elena i början av filmen drogberoende. 

Hennes ilska över att ha missat sitt möte med sin langare kan sägas tända gnistan som gör att 

Victor slutligen hamnar i fängelse. 

    I både Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos och La Flor de mi 

secreto, handlar det uteslutande om sömnpiller. Pepa Mujeres al borde de un ataque de 

nervios är beroende av sömnpiller. Hon vill döva sitt spruckna förhållande med en stor kanna 

spetsad gazpacho. Gazpachon får sedermera alla hennes gäster att somna. Leo (Marisa 

Paredes) i La Flor de mi secreto är på väg att ta livet av sig med hjälp av sömnpiller. Hon 

räddas dock i sista stund av ett meddelande på sin telefonsvarare. I två utav filmerna visas 

emellertid drogberoendets konsekvenser upp på ett mer allvarligt sätt än i föregående filmer. I 

Átame kräver Marinas (Victoria Abril) drogberoende att Ricky (Antonio Banderas) ger sig ut 

för att skaffa mer. Detta resulterar i att Ricky efter att ha försökt köpa mer droger från en 

mycket aggressiv knarklangare, blir nedslagen och lämnas blödande i rännstenen. Den andra 

filmen, Todo sobre mi madre, behandlar svåra ämnen länkade till droger, HIV/AIDS. 

                                                 
54 Allinson, s. 61. 
55 Willoquet-Maricondi, s. 24. 
56 Allinson, s. 61. 
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Allinson talar om att i Spanien så är droganvändning den främsta anledningen till AIDS. 

Landet har den största infektionsgraden sett över alla EU länder.57 Den transexuella 

Lola/Esteban har efter mångårigt drogberoende blivit smittad med AIDS och är döende. Det 

påverkar andra karaktärer i filmen. Lola/Esteban har, innan han/hon visste om sin sjukdom 

hunnit förföra den unga nunnan Rosa och gjort henne med barn. Detta har resulterat i att Rosa 

blivit HIV-positiv men även att barnet hon bär riskerar att få AIDS.  

 

5.4 Melodrama 

Ännu ett karaktäristiskt drag kan läggas till listan då vi skall ta upp melodrama. Vad kan då 

sägas karaktärisera en melodram? Marc Allinson citerar exempelvis teoretikern Thomas 

Elsaesser i hans essä ”Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama”.58 

Elsaesser definierar melodrama så här; 

 

In its dictionary sense, melodrama is a dramatic narrative in which musical accompaniment marks 

the emotional effects. This is still perhaps the most useful definition, because it allows 

melodramatic elements to be seen as constituents of a system of punctuation, giving expressive 

color and chromatic contrast to the story line, by orchestrating the emotional ups and downs of the 

intrigue.59 

 

Känslor är en del av melodramen och gör att vi som åskådare berörs emotionellt på olika sätt. 

Mer konkret så definierar bl.a. Warren Buckland i Marc Allinsons bok bl.a. följande attribut 

till den melodramatiska genren; allvetande, kvinnligt dominerade berättelser, moraliska 

konflikter, hjälte/offer, tvister, omkastningar, tillfälliga händelser och möten, hemligheter. 

Drag som skall komplicera berättelsen för att inte göra det för lätt för oss som åskådare.60 

Många av dessa ovan nämnda attribut och definitivt Elsaessers ord om färger och musik kan 

härledas till flera av Almodóvars filmer, men mer om det lite senare.       

 Pedro Almodóvar säger själv i flera intervjuer i Willoquet-Maricondis bok, angående sina 

influenser från melodrama att han har en stor förkärlek för genren och att han föredrar 

melodramatiska filmer av bl.a. Douglas Sirk och Luis Buñuel. Vidare menar han att han gillar 

dessa filmer för att man på ett naturligt sätt kan tala om starka känslor utan känslan av det 

                                                 
57 Allinson, s. 62. 
58 Ibid, s. 138. 
59 Thomas Elsaesser, ”Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama” I Christine Gledhill 
(ed.), Home is Where the Heart is: Studies in Melodrama and the Woman’s Film. London: BFI, 1987, pp. 43-69. 
60Allinson, s. 138. 
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löjliga.61 Almodóvar tycker också om att blanda in andra element/genrer i sitt arbete som 

exempelvis mycket humor och komedi. Själv menar Almodóvar att humorn och komedin i 

hans egna filmer skiljer honom från exempelvis Douglas Sirks filmer eftersom han själv 

tycker att Sirks melodramatiska filmer helt saknar humor. Han använder sig av humor och 

komedi eftersom han anser att det är två drag som passar hans persona. Det beror, menar han 

vidare på att han inte säger sig respektera den melodramatiska genrens gränser fullt ut. Han 

anser att melodrama är en mycket tillgänglig genre som man kan närma sig på många olika 

sätt.62  

    Kathleen M. Vernon och Barbara Morris menar att den amerikanska Hollywood 

melodramen kan sägas innehålla flera attraktioner för Almodóvar. De menar att den 

amerikanska filmen givit honom ett bra verktyg för att uttrycka sin distans från den spanska 

filmens teman och stil. En stil, som ofta vill fokusera på landets roll som före detta diktatur 

regim. Almodóvar har också vid flera tillfällen sagt, som tidigare nämnts, att han gör filmer 

precis som att Franco och hans regim aldrig existerat och att han börjat efter Franco.63  

     Hur visas då melodramen upp i hans filmer? Även det är varierande från en film till en 

annan. Kanske ser man inte melodramen så tydligt i alla lägen men ofta finns den där. En utav 

hans mest uppenbara melodramatiska filmer på senare år är Todo sobre mi madre.  

    Här kan hela handlingen sägas andas melodrama. En mor som förlorar sin älskade son i en 

bilolycka. Modern, som efter sonens död börjar sitt letande efter sonens fader för att kunna 

informera honom att sonen är död. Flera av Warren Buckands typiska attribut för melodramen 

kan sägas infinna sig här. Manuela möter både nya och gamla vänner på sin väg för att finna 

Lola/Esteban. Nästan alla karaktärer i filmen är kvinnor, vilket gör filmen till en kvinnligt 

dominerande berättelse. Den följer även mönstret av tillfälligheter och plötsliga tvister och 

omkastningar. Det är tillfälligheter som gör att Rosa möter Lola/Esteban och som slutar med 

att hon skall föda hans barn. Slumpen som gör att Manuela möter Huma Rojo, 

skådespelerskan som hennes son Esteban avgudade. Ännu mer melodramatiskt blir det då 

Rosa dör i barnsäng och Manuela blir den naturliga moderliga efterträdaren att ta hand om 

barnet. Slumpen är också avgörande när Manuela tillslut möter Lola/Esteban på Rosas 

begravning. La Ley del deseo kan sägas vara melodramatisk på sitt sätt och här ligger den 

melodramatiska ådran främst på den transexuella Tina.  

                                                 
61 Willoquet-Maricondi, s. 48. 
62 Ibid. 
63 Vernon, Morris, s. 60. 
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Allinson menar att Tina kan ses som; ”[…] Melodrama personified”.64 Visst berättar också 

filmen om ett mycket melodramatiskt liv. Tinas incestuösa förhållande med sin far. Flykten 

till Marocko för att genomgå ett könsbyte. Övergivenhet. Tinas möte med sin älskade bror 

Pablo vid sjuksängen. Tina kan även sägas vara melankolisk då han/hon förklarar att allt 

han/hon har kvar i livet, är minnen. För övrigt kan vi också hitta slumpmässiga möten när 

exempelvis Tina möter Antonio. Det finns också hemligheter som cirkulerar, som tillexempel 

Antonios hemliga sexualitet.  

    Till de mer utstuderade exemplen av melodramer hör även ¿Qué he hecho yo para merecer 

esto!!  Här ligger melodramen i den kvinnliga huvudrollen Glorias liv. Allinson menar att 

Glorias liv som förtryckt desperat hemmafru kantas av en värld av moraliska konflikter. I 

detta fall hur hon skall kunna få vardagen att gå ihop utan att för den skull tappa sin 

självrespekt. Melodramen blir tydligare då vi som åskådare får se hur Gloria nekas piller på 

apoteket och hon får ett utbrott i ren desperation. Almodóvar har här gått in för att berätta om 

den kvinnliga hjältinnan dvs. Glorias svåra positioner i livet. Det kan sägas hänga ihop med 

det Maria LaPlace säger i D`Lugos bok Pedro Almodóvar. Maria LaPalce menar att en utav 

delarna i den kvinnliga Hollywood melodramen behandlar varufetischism som en besatthet.65 

Vidare menar D`Lugo att det är just Glorias varufetischism i filmen som kan sägas vara en 

utav de drivande krafterna i filmens melodramatiska handling. Detta eftersom vi verkligen får 

se hur långt någon kan gå för att få det man vill ha. Gloria säljer sin son till en pedofil för att 

ha råd med den högt önskade hårtången.66  

    För att förstärka de melodramatiska karaktärerna i sina filmer har regissören ofta kommit 

att använda sig av uttrycksfulla sentimentala boleros när det kommit till musikval. Boleros är 

sentimentala sånger eller ballader ursprungligen kommandes från Sydamerika. Allinson talar 

om att användandet av musik, röst och text, är några utav det mest framträdande delarna i 

Almodóvars filmskapande.67 Vidare menar Allinson att Almodóvar är bra på att låta 

sångtexter tala för sina karaktärer och dess känslor.  I Carne trémula blir innebörden uppenbar 

när man hör Chavela Vargas sjunga Somos, vilket betyder vi är. Titeln kan sägas tala för 

parets längtan efter att bli ett, i den kärleksscen vi åskådare får se. Tydligt blir det också för 

oss som publik om hur Pepa i Mujeres al borde de un ataque de nervios känner sig. Både i 

början och i slutet av filmen får vi höra låten Soy Infeliz av Lola Beltrán, vilket betyder, jag är 

olycklig. Precis de orden Ivan sagt till Pepa att han aldrig vill höra från henne.  

                                                 
64 Allinson, s. 150. 
65 Marvin D`Lugo, Pedro Almodóvar, Urbana och Chicago: University of Illinois Press 2006, s. 43. 
66 Ibid. 
67 Allinson, s. 201. 
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Detta får henne att tappa humöret och slänga ut skivan genom fönstret. Här till kan också 

läggas en underbar sekvens i Hable con ella. Här får vi får se hur Marco tänker tillbaka på den 

kväll han och Lydia var och lyssnade på Caetano Veloso. I denna sekvens sjunger han en 

mycket vacker bolero om kärlek, passion och död, som rör Marco till tårar. Sångerna 

förstärker den melodramatiska ådran avsevärt och får oss som publik att lättare förstå 

karaktärernas känslor.  

 

5.5 Humor och komedi 

Humor och komedi kan sägas vara ett drag som ofta brukar finnas med i flera av Almodóvars 

filmer. Humor och komedi kan både visas upp på ett mycket konkret sätt, men även som 

något som ligger latent. Regissören själv säger i Willoquet-Maricondis bok att humor och 

komedi är någonting som helt enkelt finns i hans natur. Det används i han filmer för att det är 

ett bra berättarelement. Vidare menar han att det är som;” […] A kind of lubricant I use so my 

stories can be more easily assimilated […].68 Steve Neale säger i sin bok Genre and 

Hollywood att komedin brukar omges av;”A range of forms, sites and genres (from jokes to 

intricately plotted narratives, from slapstick to farce, from satire to parody […]”.69 

    Allinson har bl.a. kommit att använda sig av Steve Neale och Frank Krutniks definition av 

vad komedi är. Komedi enligt dem, är någonting som gärna spelar på det överraskande. Ofta 

det opassande, förändrade, men som även gör avvikelser från både sociokulturella normer till 

regler som styr andra genrer. De menar att det är det som ofta får oss som publik att skratta.70 

Neales definition kan sägas stämma in bra på Almodóvars filmer. Allinson ger i sin bok 

uttryck för exakt samma sak. Han menar att humorn och komedin i filmerna brukar ingå i ett 

mycket större galleri om exempelvis satir, ironi och slapstick. Det kan också inkludera det 

absurda. Allinson menar att filmerna gärna spelar på avvikelser från de sociokulturella 

normerna. I Almodóvars fall i form av satir och från avvikelser från estetiska normer, vilket 

representerar parodi i filmerna. Att det ser ut så här menar Allinson främst beror på att 

regissörens filmer kan sägas överensstämma med den nya friheten i Spanien som kom efter 

Francos död.71 Mujeres al borde de un ataque de nervios går efter det typiska mönstret för hur 

klassiska filmer ofta görs. Filmen innehåller en framställning, ett flertal komplikationer, 

klimax och lösning på problemet. Kanske kan man säga att det är en utav Almodóvars mest 

                                                 
68 Willoquet-Maricondi, s. 71. 
69 Steve Neale, Genre and Hollywood, (2000), New York: Routledge Taylor & Francis Group 2005 s. 66. 
70 Allinson, s. 125. 
71 Ibid, s. 126. 
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renodlade komedi, för visst finns komiken där. I några fall kanske man kan se den som en 

förväxlingskomedi. Vi får se flera komiska sammanträffanden. Ett exempel är när vi i filmen 

får se hur Carlos skall visa sig modig inför Pepas vän Candela (María Barranco). Carlos som 

blir jätteförtjust i Candela vill imponera på henne. Han ringer då det kortaste telefonsamtalet i 

sitt liv. Candela kan då inte låta bli att vara ironisk över den stackars stammande Carlos; 

Carlos: De behöver inte spåra samtalet. Jag ger dem informationen jättesnabbt. 

Candela: Ja, för du är ju så bra på att formulera dig.72 

     Den komiska kulmination i filmen kommer när de två poliserna anländer till Pepas 

lägenhet. Poliserna kommer för att få information om några shiitiska terrorister som gömmer 

sig. Pepa lyckas då komma på Ivans plan att försvinna tillsammans med en annan kvinna. Hon 

måste därför finna en lösning för att slippa polisutredning. Så även Candela därför att hennes 

före detta pojkvän var en utav terroristerna och även hon vill slippa polisens frågor. Carlos, 

som hjälpt Candela ringa polisen och som stammar vill inte heller ha något att göra med 

polisen. Lösningen blir den spetsade gazpachon som de två poliserna av ren artighet dricker. 

De dricker ett glas tillsammans med både Carlos och Candela, vilket resulterar i att alla 

somnar på studs. Det ger Pepa tid att finna Ivan.  

    Satir och parodi visas också upp på olika sätt. Man visar bl.a. upp satir över de spanska 

mediernas påflugenhet i två filmer. Den ena filmen är Kika (1993) där satiren visas upp i 

showen Lo peor del día. TV- showen presenteras av Andrea (Victoria Abril). Inför sin publik 

visar hon upp inslag innehållandes både våld, brott och mord. Allinson menar att Spanien har 

de näst högsta tittarsiffrorna i Europa och att Almodóvar på detta sätt speglar denna besatthet 

av TV som medium. Vidare menar Allinson att 1990-talet var fyllt med realityshower och 

fortfarande är en stor del av spansk TV.73 I det andra avsnittet av Lo peor del día får vi se hur 

Andrea visar upp ett inslag där vi får reda på att den före detta porrstjärnan och 

våldtäktsmannen Paul Bazzo har flytt från fängelse. I den sista episoden visas Bazzos våldtäkt 

på Kika upp. Andrea avslutar programmet med att påminna sin publik;”Be optimistic: this, or 

even something worse, could have happened to you: this is a message from our sponsor Royal 

Milk”.74 Satiren över mediernas framfusighet blir även mycket tydlig i Hable con ella. Den 

kvinnliga tjurfäkterskan Lydia (Rosario Flores) medverkar i början av filmen i ett program 

tänkt att uppmärksamma hennes förestående tjurfäktning. Istället för att prata om detta börjar 

istället den kvinnliga programledaren tala om hennes relation med en annan känd tjurfäktare. 

                                                 
72 Film; Mujeres al borde de un ataque de nervios, taget från de svenska undertext som finns i filmen , Pedro 
Almodóvar, 1988. 
73 Allinson, s. 57. 
74 Ibid, s. 58. 
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Hur han utnyttjat henne för att få publicitet och om hur och varför deras förhållande sprack. 

Lydia godtar inte detta utan protesterar och säger att det inte var någonting de kommit överens 

att prata om. Programledaren fortsätter dock att pressa Lydia att avslöja hemligheter och 

håller fast henne för att inte få henne att gå. Lydia sliter sig dock loss och lämnar studion.75  

    Till satiren kan vi också lägga parodi. Som jag tidigare nämnt så tittar spanjorerna mycket 

på TV och TV i Spanien inkluderar mycket reklam. Detta gäller dock inte alla TV- kanaler. 

RTVE är en utav Spaniens största TV- bolag och kan sägas motsvara Sveriges Television. 

RTVE är statligt ägt eller kontrollerat och visar därför inte någon reklam.76 Däremot finns det 

precis som i Sverige andra kommersiella kanaler som exempelvis Telecinco. Telecinco kan 

sägas vara Sveriges motsvarighet till Kanal5 eller TV3.77  Det är en av flera kanaler som visar 

reklam i parti och minut. Parodi på just reklam står att finna i Mujeres al borde de un ataque 

de nervios. I denna reklamfilm spelar Pepa en mamma till en seriemördare vars tvättmedel är 

så fulländat att det tvättar skinande rent. Det gör det omöjligt för polisen att upptäcka ens ett 

litet spår av blod eller andra ledtrådar på lakanet. Reklamen spelar alltså på de oräkneliga 

reklaminslag som vi redan sett, som tidigare sagt sig ha just den rätta formulan för att få 

tvätten riktigt ren. Det blir istället bara komiskt.78 

    I Todo sobre mi madre finner vi främst det komiska elementet i karaktären Agrado. Agrado 

är en halvt opererad transexuell och en gammal vän till filmens huvudkaraktär Manuela. 

Agrado har ett hjärta av guld och kallas Agrado därför att han/hon alltid arbetat för att göra 

andras liv behagligt. Han/hon kan ge svar på tal, oavsett i vilken situation han/hon är i. Ett 

exempel är när skådespelaren Mario frågar om Agrado skulle kunna utföra en sexuell tjänst 

för att få honom att slappna av inför kvällens föreställning. Agrado som inser att Mario bara 

är nyfiken på hans/hennes sexualitet som transexuell svarar istället; ”Ber folk dig utföra 

sexuella tjänster bara för att du har ett manligt könsorgan?”.79  Trots att Agrado i början av 

filmen blir attackerad av en klient så repar han/hon sig snabbt och återfår den kvickheten och 

optimismen som genomsyrar hela hans/hennes karaktär.  

     Agrado gör i filmen ett mycket bejublat framträdande inför publik då han/hon först och 

främst förklarar att kvällens teaterföreställning är inställd. Agrado går sedan vidare genom att 

erbjuda publiken valuta för pengarna. Det gör han/hon genom att istället erbjuda dem 

historien om hans/hennes liv. Agrado börjar exempelvis med att berätta för publiken om hur 
                                                 
75 Film; Hable con ella, Pedro Almodóvar, 2002. 
76 ”Public service”, december 2006, http://sv.wikipedia.org/wiki/Public_service (2007-01-10). 
77 ”Italien inleder Digital-sändningar med Sofia digital”, februari 2005, http://www.digiTV-
.fi/sivu.asp?path=7;3403;3404;3880 (2007-01-10). 
78 Allinson, s. 55. 
79 Film; Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar, 1999. 
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mycket hennes plastikopererade kropp kostat henne. Höjdpunkten kommer då vi får ta del av 

Agrados egen livsfilosofi när han/hon säger att; ”Man är desto mer äkta ju mer man liknar det 

man drömt om att vara”.80 Allinson tillägger att detta tal visar upp Agrados mest väsentliga 

funktion i filmen. Tillförandet av optimism i filmen för att väga upp andra karaktärers olika 

dilemman.81  

 

5.6 Färger 

Karaktäristiska drag kan sägas vara någonting som identifierar den man är. Färger kan 

oinskränkt sägas vara någonting som definierar att det vi ser är en Almodóvarfilm. Han har 

under åren som gått blivit mycket erkänd för det faktum att han i sina filmer oftast kommit att 

använda sig av klara och starka färger. Bakgrunden till detta menar regissören själv i 

Almodóvar on Almodóvar, ligger i hans förflutna. Han anser att de många färgerna han 

använder är hans naturliga svar gentemot en påtvingad anspråkslöshet han ansåg sig uppleva 

under sin barndom.82  

    En annan stor inspirationskälla är Hitchcock och de färger Hitchcock använde i sina filmer. 

Almodóvar anser att dessa färger går att koppla till hans barndom. Men också till det faktum, 

att det är färger som överensstämmer med hans föreställning om vad en historia är.83 Pedro 

Almodóvars mor var tvungen att i långa perioder av sitt liv gå klädd i svart för att sörja flera 

personer i hennes familj som dött. Det har gjort att Almodóvar sett som sin uppgift att försöka 

bemöta all denna svärta med färger.84 Vidare anser han sig ha sig ha en stor förkärlek för 

Karibien och för de färger de använder sig av där. Förkärleken till dessa färger kommer från 

det faktum att han anser att de gärna använder färgerna mer spontant där, på hus, interiörer 

m.m. Han säger sig ha haft en omedveten samhörighet med de karibiska färgerna. Det beror, 

menar regissören vidare på, att flera av de färger som cirkulerar i Karibien redan funnits med 

som färgelement i flera av hans filmer. När han så besökte regionen efter många år insåg han 

att; ”[…] My roots lay there. I’d used the colours without knowing they already existed 

there”.85 I Willoquet- Maricondis bok säger regissören själv, att hans arbete med färger alltid 

utgår från vissa specifika regler. Almodóvars regler kan sägas ha sin utgångspunkt i La 

mezcla. La mezcla på spanska betyder blandning. Regissören utgår således från blandningen 

                                                 
80 Film, Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar 1999. 
81 Allinson, s. 136. 
82 Almodóvar, s. 88. 
83 Laurent Tirard, Moviemakers master class: Private Lessons from the Worlds most Foremost Directors, New 
York: Faber & Faber Inc 2002, s. 84. 
84 Almodóvar, s. 88. 
85 Ibid, s. 146. 
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av färger. Det innebär att man väljer ut de färger som skall komma att vara de mest 

framträdande i filmen. Själv anser han att hans karaktärer ofta är mycket barocka och 

uttrycksfulla. Det gör att Almodóvar anser sig använda någon form av blandning mellan pop- 

barock och karibiskt i sina filmer.86 Hans arbete med en film utgår också från tre olika 

områden som kan sägas vara de tre huvudsakliga fälten; texten, skådespelarnas prestationer 

och valet av den huvudsakliga färgen. Denna färg skall sedermera komma att dominera både 

kostymer, inspelningsomgivningar men även filmens generella ton. Almodóvar försöker alltid 

att gå så långt som möjligt inom dessa tre fält för att få ut så mycket av sina egna personliga 

uttryck genom filmen.87  I Átame är det som publik inte svårt att komma på vilken färg 

regissören bestämt sig för att låta bli den mest framträdande färgen i filmen. Den blå färgen 

blir ett övertydligt inslag, då den dominerar i både i filmens; titlar, väggar, kläder, toaletter 

och badrum.  

      Färgen röd kan uppenbart sägas tillhöra en utav favoritfärgerna. Det går oftast att hitta 

mycket rött i filmerna. Anledningen till det menar Almodóvar själv beror på det faktum att 

rött, i kinesisk kultur, ses som de fördömda människornas färg. Det hör ihop med personer 

som är dömda till döden. ”[…] This makes it a particularly human colour because all human 

beings are, after all, condemned to death. But in Spanish culture red is the colour of passion, 

blood and fire”.88  Kanske märks den röda dominansen mer i filmer som Matador, Todo sobre 

mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios och Hable con ella.  

    Matador kan sägas vara ett tydligt exempel på röd dominans. Filmen börjar, precis som 

med Todo sobre mi madre att titlarna återfinns i röd textning. Titlarna berättar att det vi just 

skall få se är en Almodóvarfilm. Vidare får vi se flera associationer till tjurfäktning som då 

går i röda toner. Exempelvis det röda skynket man använder för att blidka tjuren med. 

Tjurfäktningsarenan är röd. Vi som publik får även se blod. Ett annat exempel kan ses då vi 

får se hur Diegos hem och tjurfäktningsskola har målade röda väggar upp till midjehöjd.  

Även slutet av filmen ekar rött då vi får vi se hur det döda paret ligger sida vid sida beströdda 

med röda rosenblad. Filmen avslutas även i röda toner med orden Fin, dvs. slut, i röd text. 

Mujeres al borde de un ataque de nervios ser lite annorlunda ut även om det i denna film 

också förekommer mycket rött. Mycket av filmen utspelar sig i Pepas lägenhet, som för 

publiken kan ses som en ren explosion av olika färger. Allt ifrån de varma brandgula färgerna 

som klär väggarna till de röda sofforna, mattorna och fåtöljen i Pepas sovrum. Vi talade 

                                                 
86 Willoquet-Maricondi, s. 107. 
87 Tirard, s. 85. 
88 Almodóvar, s. 89. 
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tidigare om filmens huvudsakliga färg, i detta fall dominerar rött och orange. 89 Flera av 

karaktärerna bär rött. Pepa har en uppsjö av röda kläder, så även Marisa som i klarröd 

klänning kom för att titta på lägenheten. Vi kan också hitta rött i andra saker. Den viktiga 

telefonen är i detta fall är röd, så även Pepas anteckningsblock. 

     I Todo sobre mi madre återkommer så det karaktäristiska allestädes närvarande röda 

tonerna. Denna gång återfinns den röda färgen tillsammans med en samling av olika blå toner. 

Blått och rött kan på detta vis sägas vara filmens huvudsakliga färger. Det börjar redan vid 

filmens början då titlarna går i rött och blått. Manuela har en röd kappa där hon står och 

väntar på sin son utanför teatern. Hon står med ryggen lutad emot en stor teateraffisch som är 

dominerad av den röda färgen. Manuelas son Estebans sovrum går i röda toner. Huma Rojo 

repeterar i slutet av filmen en pjäs i vilket hon använder en röd schal matchandes hennes röda 

hår.   

    I Hable con ella som vid flera tillfällen utspelar sig på sjukhus har filmfotografen Javier 

Aguirresarobe totalt gått emot strömmen om hur man på film traditionellt brukar avbilda 

sjukhus. Almodóvar ville att Aguirresarobe skulle försöka undvika de vanliga konventionerna 

och inte anamma något som skulle kunna visa på kyla eller blåaktiga toner. I och med att 

sjukhuset på det hela taget, kan ses som ett permanent hem för de två kvinnliga huvudrollerna 

under en längre tid så menar Almodóvar att ”[…]�I didn't want the spectator to be faced with 

an atmosphere of pain or illness. What I wanted to show was the everyday life of some people 

who live in that place. […]”.90 I stället har man målat väggarna i brandgula varma färger och 

målat korridorerna i en lite mer grågrön variant, vilket ger sjukhuset en hemtrevlig atmosfär. 

Dock skall man inte tro att man slipper undan den röda tråden. Det röda återkommer såväl i 

Marcos lägenhetsväggar som i tjurfäktningsarenan och Lydias tjurfäktningskläder. De 

karibiska färgerna tittar fram i ett tidigt TV- program Lydia medverkar i då hela TV- skärmen 

domineras av grönt.  

 

 

 

 

 
                                                 
89 Film, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pedro Almodóvar, 1988. 
90 Pedro Almodóvars officiella hemsida,”The warmth of color”,  
http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/Almodóvar/hableconella/caloreng.htm (2006-09-07).  
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6. Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att påvisa mer exakt hur Pedro Almodóvar har satt 

sin prägel på sina filmer. Det, genom att titta på vilka karaktäristiska verktyg han kommit att 

använda sig av. Sammanfattningsvis är det således följande specifika drag som kommit att 

göra Almodóvar till en av de mest särpräglade regissörerna idag; den kvinnliga dominansen, 

de sexuella referenserna, uppvisandet av droger i olika former, användandet av melodrama, 

den ofta närvarande humorn/komedin och användandet av klara och starka färger.    

    Användandet av dessa utmärkande drag har gjort det möjligt för regissören att etablera sig 

som en filmskapare intresserad av att visa upp alternativa livsstilar i sina filmer. Ett svar till 

varför hans filmer ofta ser ut så här beror på som han själv säger i Willoquet-Maricondis bok, 

att hans filmer ofta är politiska på det sättet att; ”I always defend the autonomy and the 

absolute freedom of the individual […]”.91       

    Speciella drag, som redan nämnda, gör det tydligt för oss som publik att känna igen en 

Almodóvarfilm eftersom de återkommer gång på gång, precis som en Picasso tavla inte går att 

förväxlas med någonting annat. Dessa drag gör Almodóvar till en särpräglad regissör. Dock är 

han inte ensam om att kunna visa upp en speciell stil. Han kan sägas tillhöra en skara kända 

regissörer som har förmågan att kunna skapa filmer som kan sägas vara mycket särpräglade 

för respektive regissör. Jag tänker bl.a. på Tim Burton och David Lynch som båda har en 

speciell stil på sina respektive filmer, vilket gör att man lätt känner igen upphovsmannen 

bakom filmen.  
     Som redan nämnts, började Almodóvar redan på 80-talet att göra filmer med provokativa 

namn som Folle... folle... fólleme Tim!  Trots kritik från den spanska filmindustrin så har man 

inte lyckats skrämma i väg honom till att göra filmer med snällare innehåll. Detta har tjänat 

honom väl och idag anses han av många inneha den position som gör han till en av Spaniens 

mest hyllade filmregissörer sedan Luis Buñuel. Han ses ofta som synonym med spansk film. 

Trots att flera av hans filmer också kritiserats genom åren så menar Almodóvar själv i 

Willoquet- Maricondis bok att han enbart gör filmer för sitt eget behov. Hans aspirationer har 

aldrig har varit att göra chockerande filmer.92  

    Den som tror att han i sin nya film Volver skulle börja frångå sina gamla vanor tar gruvligt 

fel. Han fortsätter precis i samma anda som förut i en film som kantas av kvinnor, svart humor, 

ironi och som pendlar mellan drama och komedi. Filmen som har lovordats runt om på 

filmfestivaler förstärker ytterligare bilden av den kvinnornas regissör vi lärt känna.  
                                                 
91 Willoquet-Maricondi, s. 68. 
92 Ibid, s. 66. 
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Tal om att finna lyckan i Hollywood och göra engelskspråkiga filmer är dock ingenting som 

lockar vår regissör. Han anser att han likväl kan göra engelskspråkiga filmer i Europa. 

Troligtvis fortsätter Pedro Almodóvar i samma energiska anda med att släppa en ny film 

ungefär vart annat år, ett tag till. Om han sedan frångår sina vanliga ovanstående attribut 

återstå att se men nyfikenheten om honom och hans filmer kvarstår. Den som lever får se. 
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