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УСПОН ЈУ ЖНОГ НО А РА – ШПАН СКА  
КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КА ДРА МА И СА ВРЕ МЕ НА  
ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКА ДРАМ СКА ПРО ДУК ЦИ ЈА

У овом по гла вљу ана ли зи ра се раз вој кри ми на ли стич ке те ле ви зиј ске дра ме по след-
њих го ди на у Шпа ни ји, у ко јој је овај жа нр зна чај но на пре до вао, отво рив ши тр жи шта за 
ло кал ну те ле ви зиј ску фик ци ју ко ја до та да ни је би ла то ли ко при сут на. Кри ми на ли стич-
ка дра ма је по ста ла при ви ле го ва ни жа нр ко ји пот по ма же оздра вље њу те ле ви зиј ске 
дра ме у Шпа ни ји по сле ко лап са тр жи шта огла ши ва ча 2010, иза зва ног фи нан сиј ском 
кри зом без пре се да на. Од на стан ка ко мер ци јал них те ле ви зи ја по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, драм ски про грам ло кал ног са др жа ја се до 2010. пре тво рио у 
оми ље ни вид за ба ве гле да ла ца. У овом пе ри о ду је, осим то га, до шло и до про цва та 
ре ле вант не ин ду стриј ске струк ту ре, уз мно штво не за ви сних про дук ци ја ко је су ства-
ра ле са др жај за три глав на лан ца (на ци о нал ни јав ни сер вис Televisión Española и ко мер-
ци јал не ка на ле Ан те на 3 и Те ле син ко) и ре ги о нал не јав не сер ви се. Али, пре ма го ди шњем 
из ве шта ју ОБИ ТЕЛ-а, број драм ских про гра ма опао је са че тр де сет шест у 2010. на три-
де сет у 2013, у шта су ура чу на те се ри је у уда р ном тер ми ну, ми ни-се ри је и те ле но ве ле 
(Vas sal lo de López & Oroz co, 2011, 148). По себ но је ло ша би ла се зо на 2012/13, са са мо 
осам но вих дра ма у уда р ном тер ми ну и пет ми ни-се ри ја. Сни мље не се ри је су мо ра ле 
да под не су ре зо ве у бу џе ту, та ко да је по сле ви ше го ди шње про из вод ње ско ро ис кљу-
чи во за ло кал ну пу бли ку кључ ни чи ни лац по ста ло ме ђу на род но тр жи ште. 

По сле пет на ест го ди на не за у ста вљи вог ра ста, еко ном ска кри за је раз от кри ла зна-
чај не не до стат ке не ка да хе ге мо ни стич ког мо де ла. Пре ма Гар си ји де Ка стру и Ка фа ре лу 
(De Ca stro, Caff a rel), те ле ви зиј ска дра ма сни мље на у пе ри о ду од 2010. до 2015. на сто-
ја ла је да се при ла го ди глав ним свет ским трен до ви ма. За по че так, шпан ска дра ма је 
на ста ви ла да се др жи мо де ла уста но вље ног сре ди ном де ве де се тих го ди на. Под ти ме 
су под ра зу ме ва ли при по ве дач ки нео ре а ли зам; кон вен ци о нал ност ло кал них про та-
го ни ста; сте ре о тип не уло ге и по ступ ци, у скла ду са ро дом, ста ро шћу и дру штве ном 
кла сом; ро ман тич ни си же ко јим се ци ља на емо ци је; пред ви дљи ве мо рал не по зи ци-
је глав них ју на ка, прем да се мо же ре ћи да су се по пра ви ли сце но гра фи ја и дру ги 
тех нич ки аспек ти. Но, би ло је ту и дру гих про бле ма. Је дан од њих би ла је пре те ра на 
ду жи на епи зо де (у Шпа ни ји она про сеч но из но си 70 ми ну та, док је европ ски стан дард 
из ме ђу 50 и 60 ми ну та). Дру ги је би ло по сте пе но уда ља ва ње од ствар них жи вот них 
про бле ма, до тач ке у ко јој су сце на ри сти го во ри ли да је ме сто рад ње у шпан ској фик-
ци ји као на не кој дру гој пла не ти. Кри ми на ли стич ка дра ма по ну ди ла је ал тер на тив ни 
на чин за про на ла же ње но вих те ма и тех ни ка при по ве да ња. Шпан ски ства ра о ци су се 
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ди ви ли вр хун ским дра ма ма аме рич ке ка блов ске те ле ви зи је с по чет ка две хи ља ди тих, 
као што су По ро ди ца Со пра но (1999–2007), До у шни ци (The Wi re, 2002–2008) и Чи ста 
хе ми ја (Bre a king Bad, 2008–2013). Ме ђу тим, при лич но је за стра шу ју ћа по ми сао би ла да 
се адап ти ра ју аме рич ке ино ва ци је, све док успех скан ди нав ског но а ра ни је по ка зао 
да је мо гу ће сни ма ти та кву вр сту про гра ма уну тар рас по ло жи вог бу џе та, по што су 
Скан ди нав ци „цр пи ли на дах ну ће из ме ђу на род них фор ма та и про из вод них кул ту ра 
за ства ра ње но вог, на ци о нал ног са др жа ја” (Bon de bjerg & Re dvall, 2015, 227). Кри ми на-
ли стич ка дра ма у Шпа ни ји је жа нр сло же не тра ди ци је, што је ре зул тат уло ге ко ју је 
по ли ци ја има ла у ре пре сив ном апа ра ту то ком дик та ту ре. Књи жев ним реч ни ком, де-
тек тив ски ро ман

[...] не би мо гао на ста ти у зе мљи у ко јој су се бур жо а зи ја, ин ду стри ја ли за ци ја, де мо-
кра ти ја и по у зда не по ли циј ске и прав не ин сти ту ци је раз ви ле та ко ка сно и спо ра дич но, 
у ко јој су ре пре сив ни ре жи ми и дик та ту ра би ли та ко ре ћи нор ма све до 1978. [...] че тр де-
се то го ди шње по сто ја ње фран ки стич ке по ли циј ске др жа ве (1939–1975) спре чи ло је раз вој 
ни за жан ро ва (од ме ка ног до твр дог кри ми ћа, укљу чу ју ћи и по ли циј ске дра ме и „за што--
са м-ура дио“ на ра ци је са мих кри ми на ла ца). (Hart. 2011, 20)

До бро ћуд ни ло кал ни по ли циј ски ин спек тор Пли нио, ју нак се ри је ро ма на Фран си ска 
Гар си је Па во на и про та го ни ста пр ве шпан ске кри ми на ли стич ке се ри је (Пли нио, 1972), 
био је ве о ма по пу ла ран за вре ме дик та ту ре, али је пао у за бо рав са до ла ском де мо-
кра ти је. Ни је сто га слу чај ност да је нај по пу лар ни ји ју нак у жан ру скеп тич ни при ват ни 
де тек тив Пе пе Кар ва љо (из ро ма на Ма ну е ла Вас ке за Мон тал ба на) ко ји „не дво сми сле но 
од ба цу је уста но вље ну по ли тич ку и мо рал ну ко рект ност свог вре ме на – уме сто то га, 
он рас крин ка ва пу ко ти не и про тив реч но сти у са вре ме ном пост мо дер ном, пост фран-
ки стич ком дру штве ном си сте му, ква ре ње дав но из гу бље них иде а ла, ко лек тив ну разо-
ча ра ност и по ти ште ност и гу би так исто риј ског пам ће ња” (Col me i ro, 2001, 55).

Жа нр кри ми на ли стич ке дра ме на те ле ви зи ји ни је се раз ви јао све док се де мо кра-
ти ја у Шпа ни ји ни је пот пу но об но ви ла, са пр вим адап та ци ја ма ро ма на о Пе пеу Кар ва љу 
ко је су на шпан ској те ле ви зи ји еми то ва не 1986. Сце на рио за се ри ју Цен трал ни од ред 
(Bri ga da Cen tral, 1989) на пи сао је ре но ми ра ни пи сан Ху ан Ма дрид и она је би ла то ли ко 
успе шна да је сни мље на и дру га се зо на, Цен трал ни од ред II: Бе ли рат (Bri ga da Cen tral 
II: La Gu e r ra Blan ca, 1992). Ова ко про дук ци ја са Не мач ком и Фран цу ском би ла је је дан 
од нај ам би ци о зни јих на по ра у ин тер на ци о на ли за ци ји шпан ске те ле ви зиј ске дра ме. 
Оста ли ре ле вант ни при ме ри са но вих ко мер ци јал них еми те ра би ли су Шеф по ли ци је 
(El Co mi sa rio, 1999–2009) на ка на лу Те ле син ко и еле гант на По ли цај ци, у ср цу ули це 
(Policías, en el corazón de la cal le, 2000–2003) на Ан те ни 3, ко ји су има ли раз ли чит успех 
код кри ти ке и пу бли ке. Ме ђу тим, тре ба ло је да про ђе још јед на де це ни ја да кри ми на-
ли стич ка дра ма по ста не зна ча јан тренд шпан ске те ле ви зиј ске фик ци је ко ји да је под-
стре ка мно штву но вих про је ка та. У то ме је, не ма сум ње, ре ле ван тан чи ни лац био 
ко мер ци јал ни и кри ти чар ски успех фил мо ва као што су до бит ни ци Го ји не на гра де за 
нај бо љи филм Не ма ми ра за ни тко ве (No habrá paz pa ra los mal va dos, 2011) Енрикa 
Урбисуa, Мо чва ра (La isla mínima, 2014), Ал бер та Ро дри ге са, као и Де чак (El Niño, 2014) 
Да ни је ла Мон со на. Чи ње ни ца је да су, пре ма на ци о нал ним ре гу ла то р ним стан дар ди ма, 
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ко мер ци јал ни еми те ри Ме ди ја сет (вла сник ка на ла Те ле син ко) и Атре сме ди ја (вла сник 
Ан те не 3) у оба ве зи да про из во де фил мо ве (три спо ме ну та фил ма су на ста ла упра во 
у њи хо вој про дук ци ји), што је обе ле же но об но вље ним укр шта њем би о ско па и те ле-
ви зи је. Успех кри ми на ли стич ких фил мо ва на вео је еми те ре да раз ви ја ју се ри је са 
слич ним те ма ма, а у не ким слу ча је ви ма су за те про јек те унајм љи ва ли чак и исте сце-
на ри сте и ре ди те ље. То је отво ри ло пут са да шњој по пу лар но сти кри ми на ли стич ког 
жан ра на кон што је ду го го ди на сма тран дру го ра зред ном фор мом. Упра во је овај 
жа нр по стао јед но од но вих ка рак те ри сти ка ко јим се ре кла ми ра шпан ски са др жај на 
ме ђу на род ним тр жи шти ма.

Ов де ну ди мо три сту ди је слу ча ја успе шних кри ми на ли стич ких ТВ дра ма као до ка-
зе у при лог тог рас пле та: Прин си пе (El Príncipe, 2014–2016), Осум њи че ни (Ba jo so spec ha, 
2015–2016) и Очи у очи (Vis a vis, 2015–2016; на те ле ви зи ји Фокс од 2018. до да нас). Све 
три се ри је су има ле пре ми је ру из ме ђу зи ме 2014. и ле та 2015. и би ле су ко мер ци јал но 
до вољ но успе шне да се пот пи ше уго вор за дру гу се зо ну. По том су за жи ве ле и у све ту: 
Прин си пе је при ка зи ван у Ита ли ји и Ла тин ској Аме ри ци, Осум њи че ни се на шла под 
окри љем ди стри бу те ра Бе та филм, док је се ри ја Очи у очи еми то ва на у ан гло а ме рич-
ком све ту. Оне су би ле по себ но ино ва тив не на пла ну при по ве да ња (уну тар струк ту ре 
се ри је ко ја се ар ти ку ли ше око сре ди шњег за пле та), сти ла (укљу чу ју ћи сце но гра фи ју 
и упо тре бу ло ка ци је) и ре пре зен та ци је (са но вим, мрач ни јим те ма ма и ка рак те ри ма). 
Као та кве, пред став ни ци су све жег при сту па те ле ви зиј ској кри ми на ли стич кој дра ми. 
Пут је пр ви про кр чио Прин си пе 2014, та ко да је сле де ће го ди не, за јед но са дру ге две 
се ри је, овај жа нр по стао глав ни тренд у драм ској про из вод њи.

Да бих при ка за ла ову ево лу ци ју, об ја сни ћу про из вод ни кон текст сва ке се ри је, са 
на гла ском на ино ва ци ја ма ко је су уне ле у тех ни ке при по ве да ња и те ма ти ку, као и на 
ко ји на чин је то по ста ло кључ но свој ство за ре кла ми ра ње шпан ских те ле ви зиј ских 
се ри ја на ме ђу на род ном тр жи шту.

El Príncipe: дро га, те ро ри зам и љу бав у си ро тињ ским ули ца ма

Се ри ја Прин си пе има ла је пре ми је ру 4. фе бру а ра 2014. и исто вре ме но се еми то ва-
ла на шест ка на ла Ме ди ја сет гру пе. То нас упу ћу је да је ме диј ски кон гло ме рат имао 
на ме ру да је лан си ра као је дан од глав них до га ђа ја те се зо не. Та ко је, за и ста, и би ло 
– пр ва се зо на еми то ва на на ка на лу Те ле син ко има ла је у про се ку ви ше од пет ми ли о на 
гле да ла ца. Пре и мућ ство се ри је је, не ма сум ње, из вр сна глу мач ка по де ла, ко ју пред во ди 
ве те ран Хо се Ко ро на до, ко ме је у вре ме те ле ви зиј ске пре ми је ре се ри је до де ље на Го ји на 
на гра да за нај бо љег глум ца за им пре сив ну уло гу у фил му Не ма ми ра за ни тко ве (као 
и у фил му Ен ри ка Ур би суа, он и ов де глу ми ко рум пи ра ног по ли цај ца). Рад ња се ри је 
од ви ја се у Се у ти, шпан ском гра ду на африч кој стра ни Ги брал тар ског мо ре у за, у по гра-
нич ној град ској че твр ти Прин си пе по ко јој је се ри ја до би ла име. У пр вој епи зо ди, оба-
ве штај ни агент Ха ви јер Мо реј ин фил три ра се у град ску че тврт као но ви по ли ца јац, са 
сум њом да по сто ји по ве за ност из ме ђу му сли ман ског екс тре ми зма, тр го ви не дро гом 
и ко рум пи ра них по ли ца ја ца. Пре ка ље ни агент Фран, ко ји но си пре ви ше тај ни, по ста-
је Мо ре јев нај бо љи са ве зник и мо гу ћи су пар ник због Фра но ве сум њи ве так ти ке ко јом 
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др жи ства ри под кон тро лом у квар ту. Мо реј упо зна је Фа ти му, му сли ман ску учи те љи цу, 
се стру ди ле ра дро ге Фа ру ка; Фа ти мин ста ри ји брат Аб ду не стао је три ме се ца ра ни је, 
ве ро ват но да би се при дру жио екс тре ми стич кој ће ли ји. Док по ку ша ва да ре гру ту је 
Фа ти му за са рад ни ка, он се у њу за љу бљу је, не зна ју ћи да њен ве ре ник Ха лед ву че 
кон це у те ро ри стич кој за ве ри.

Се ри ја Прин си пе би ла је пр ви про из вод ком па ни је Пла но а пла но ко ју су осно ва ли 
про ду цент ве те ран Се сар Бе ни тес и сце на ри ста Ај тор Га би лон до, ко ји су из ван ред ним 
ни зом се ри ја уз бур ка ли шпан ско те ле ви зиј ско тр жи ште. Све њи хо ве се ри је има ле су 
два глав не ка рак те ри сти ке, ко је се ви де и у Прин си пеу. Нај пре, су прот но од до ско ра-
шње тра ди ци је у шпан ској фик ци ји, у њи ма по сто ји ин тен зи ван осе ћај за ме сто, са пре-
по зна тљи вом вре вом ло ка ци ја ко је има ју ин те грал ну уло гу у при чи. У Прин си пеу се 
рад ња од ви ја у исто и ме ној че твр ти Се у те; Се ви ља је по при ште се ри је Та мо до ле (Allí 
aba jo, 2015–2019); док је у се ри ји Слу чај (El Ca so, 2016) ди ги тал но ре кон стру и сан Ма дрид 
из ше зде се тих го ди на. Дру го, кри ми на ли стич ка дра ма је по ста ла жа нр из бо ра за про-
дук ци ју Пла но а пла но. Осим Прин си пеа и Слу ча ја (о са вре ме ним та бло ид ним но ви на ма 
спе ци ја ли зо ва ним за цр ну хро ни ку), ова ком па ни ја је сни ми ла Исти ну (La ver dad, 2018) 
и те ле но ве лу Слу жи мо и шти ти мо (Ser vir y pro te ger, 2017–). Ори ги нал ни кон цепт је Га-
би лон до за ми слио де це ни ју ра ни је. Пр во бит ни на зив је, као по све та фил му Ули це зла 
(Mean Stre ets, 1973) Мар ти на Скор се зеа, тре ба ло да гла си Ma las cal les, али при ча ни је 
би ла ло ци ра на у јед ном спе ци фич ном ме сту, што је у то вре ме би ла уо би ча је на прак са. 
Сце на рио за Ma las cal les, са сли ком из До у шни ка на ко ри ца ма, ни је ус пео да про да и 
го ди на ма је ста јао на по ли ци. У дру гом по ку ша ју, Ај то ро Га би лон до је од лу чио да глав но 
по при ште рад ње пре ме сти у ствар но ме сто, а че тврт Прин си пе је за ње га би ла са вр ше-
ни из бор. Њен по ло жај у Ги брал тар ском мо ре у зу иде а лан је за за плет ко ји об у хва та 
тр го ви ну дро гом. Осим то га, му сли ман ска ра ди ка ли за ци ја је у ме ђу вре ме ну иза зва ла 
ве ли ку за бри ну тост вла сти, а сто пе не за по сле но сти до сти гле су ре корд не ни вое. 
Прин ци пе је исто вре ме но и ве о ма жи во пи сна ло ка ци ја због жи вих бо ја згра да ко је 
су са зи да ли ње ни ста нов ни ци, окре чив ши их у дре ча ве бо је не би ли са кри ли фле ке 
од ве ли ке вла ге. Ме ђу тим, из бор ствар ног ме ста са та квим зна чај ним свој стви ма није 
про шао без кон тро вер зи. Пре не го што је пре ра дио сце на рио за Ули це зла, Га би лон до 
је не ко ли ко пу та ри зи ко вао и оти шао у Прин си пе, при чао је ка сни је у јед ном ин тер вјуу: 

У бли зи ни је ста но вао чо век ко ји је био не ка вр ста гра до на чел ни ка, ко га су они иза-
бра ли, зва ли су га Оба ма, био је то шар мант ни три де сет пе то го ди шњи нар ко-ди лер. Уз 
ње го ву по моћ, мо гао сам да уђем у кварт и ви дим ку ће. Био је то уз не ми ру ју ћи при зор. Док 
сам хо дао уна о ко ло, љу ди су ула зи ли и из ла зи ли из ку ћа да их ни ко не би ви део, и то ме је 
за па њи ло. С том иде јом сам сми слио за вр ше так пр ве епи зо де. Она је да ла тон и тач ку 
гле ди шта це ле при че. (Ga bi lon do, 2016)

Ме ђу ет нич ка љу бав на при ча из ме ђу Мо ре ја и Фа ти ме, те ку ћи се ри ја ли зо ва ни на-
ра тив се ри је, про из ве ла је из ве сне по ле ми ке ме ђу гле да о ци ма, по себ но по што мрач-
ни то но ви кри ми на ли стич ке дра ме је два да до зво ља ва ју те мељ ни је или по зи тив ни је 
ис тра жи ва ње тог од но са: „Као и увек, по ли ти ка, еко но ми ја, ро ман са и еро ти ка су 
не раз двој ни. Али у уз не ми ру ју ћој, ам би ци о зној се ри ји Прин си пе, по ка зу је се да је 



ме ђу кул тур но оп ште ње ду бо ко, не раз ре ши во про бле ма тич но” (Smith, 2016, 111). До-
след но пе си ми стич ном то ну се ри је, сва ка ро ман тич на ве за у Прин си пеу је осу ђе на на 
про паст. Иа ко је те рор џи ха ди зма сре ди шњи еле мент у на ра ти ву, Га би лон до та ко ђе 
упу ћу је и на те ро ри зам у Ба ски ји, ко ји је упо знао у де тињ ству из пр ве ру ке – оту да он 
ста вља по ро ди цу у срж ове при че. Га би лон до је, за пра во, оти шао то ли ко да ле ко као 
да ка же да иа ко је сме шта ње при че у Прин си пе зна чи ло про ме ну окру же ња, „од но си 
и мо ти ва ци ја су оста ли исти”. У ства ри, пред ста вља ње те ро ри зма у шпан ској те ле ви-
зиј ској дра ми је би ло ве о ма рет ко, иа ко је то де це ни ја ма би ло цен трал но пи та ње 
дру штве не зби ље др жа ве због де ло ва ња ба скиј ске гру пе ЕТА и џи ха ди стич ког на па да 
на же ле зни цу у Ма дри ду мар та 2004. Је дан од не ко ли ко при ме ра је ми ни-се ри ја 11-М 
(2011) ка на ла Те ле син ко, дра ма ти за ци ја атен та та из мар та 2004, у ко јој је суд ски слу чај 
упо тре бљен као осо ви на око ко је се ор га ни зу је рад ња ка ко би се из бе гле гор ке по-
ли тич ке кон тро вер зе овог до га ђа ја. Је дан од сце на ри ста се ри је 11-М, Кар лос Ло пес, 
ка сни је се при дру жио сце на ри стич ком ти му Прин си пеа и ње го во име се на во ди на 
кра ју 23 од 31 сни мље не епи зо де.

И Ло пес и Га би лон до су не ка да ра ди ли као но ви на ри, те је ин тен зив но ис тра жи ва ње 
те ме, не ма сум ње, би ло кључ но у раз во ју глав них при по ве дач ких то ко ва. Се ћа ју ћи се 
ка ко су као је дан од из во ра ко ри сти ли џи ха ди стич ке сај то ве, Га би лон до је из ја вио ка ко 
су „ода тле цр пи ли мно штво ин фор ма ци ја ко је су из гле да ле нео бич но и екс тра ва гант но, 
али ка да су их ка сни је увр сти ли у сце на рио, оне су се ствар но об и сти ни ле. Би ли смо 
ве о ма бли ски на ста ју ћој ствар но сти. Не ка да је она би ла на по след њим стра ни ца ма 
но ви на, а да нас је на на слов ној стра ни”. По след ња епи зо да се ри ја по ка зу је бру тал ни 
бом ба шки на пад у Гра на ди, док је у Прин си пеу по ли циј ска ста ни ца на пад ну та ау то мат-
ским пу шка ма, што је био mo dus ope ran di не дав них те ро ри стич ких на па да у Евро пи. 
Спо ме ну те епи зо де би ле су на пи са не и сни мље не пре ствар них на па да и по ка за ле су 
ни во те ро ри стич ког на си ља ка кав ни ка да пре ни је ви ђен на шпан ској те ле ви зи ји. 
Бли ски од нос из ме ђу ствар них до га ђа ја и глав на уло га јед не град ске че твр ти аспект 
је на ко јем се фо ку си рао Ме ди ја сет при ли ком про мо ци ја и пла сма на Прин си пеа на 
ме ђу на род ном тр жи шту. То је укљу чи ва ло чак и стра ни цу по све ће ну об ја шња ва њу 
од но са из ме ђу се ри је и ствар них до га ђа ја, за сно ва ну на но вин ским члан ци ма и рас-
пра ва ма о град ској че твр ти Прин си пе као о „још јед ном ју на ку при че” (Me di a set Sa les, 
2014, 5). Сви ти еле мен ти су до при не ли свет ском успе ху се ри је, она се про да ла у 35 те-
ри то ри ја, укљу чу ју ћи глав на ла ти но а ме рич ка тр жи шта, САД (где ју је еми то вао хи спа-
но а ме рич ки ка нал UniMás) и европ ске зе мље по пут Ита ли је, Пор ту га ли је и Пољ ске.

Се ри ја Прин си пе ина у гу ри са ла је но ви тренд кри ми на ли стич ке дра ме са се ри ја ли-
зо ва ним при по ве да њи ма, спре ман да се ухва те уко штац са та бу те ма ма и са сна жним 
на гла ском на ло ка ци ји као про из вод ној вред но сти.

Осум њи че ни: зло чин у по ро ди ци

Пр ва се зо на се ри је Осум њи че ни има ла је пре ми је ру 15. фе бру а ра 2015. на Ан те ни 3, 
оства рив ши успе шан реј тинг са про сеч но че ти ри ми ли о на гле да ла ца не дељ но. Глав ни 
ју на ци пр ве се зо не се ри је су два по ли циј ска ин спек то ра на тај ном за дат ку, им пул сив ни 
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Вик тор Ре јес и Ла у ра Кор тес ко ја се до след но др жи пра ви ла слу жбе. Њих дво је се 
пре тва ра ју да су брач ни пар док по ку ша ва ју да се ин фил три ра ју у ма лу за јед ни цу 
ко ју по тре са из не над ни не ста нак де се то го ди шње Али си је Ве ге. Али си ју су по след њи 
пут ви де ли на за ба ви по сле ње не пр ве при че сти, што ба ца сум њу на сва ког чла на по-
ро ди це Ве га. То ком ис тра ге, ко ју над гле да њи хов шеф Ка сас, из ме ђу Вик то ра и Ла у ре се 
ра ђа уза јам на при влач ност. Ка да бу де про на ђен Али си јин леш, сва ко по ста је осум њи чен.

Се ри ја Осум њи че ни би ла је по се бан про је кат ком па ни је Бам бу про дук си о нес, ко ја 
је у по след њој де це ни ји, на кон ни за из у зет них оства ре ња, по ста ла је дан од нај ва жни јих 
не за ви сних про из во ђа ча те ле ви зиј ске фик ци је у Шпа ни ји. Ком па ни ју су 2007. осно ва ли 
сце на ри ста Ра мон Кам пос и про ду цент Те ре са Фер нан дес Вал дес ко ја је, по сле фор ма-
тив ног пе ри о да на ре ги о нал ној те ле ви зи ји у Га ли ци ји, пре шла на на ци о нал ну те ле ви-
зи ју. Иза Кам по са и Фер нан дес Вал де со ве ста ја ло је је згро бли ских са рад ни ка, укљу чу-
ју ћи и ше фа раз во ја про гра ма Хе му Р. Не и ру (ко ја је са ра ђи ва ла са Кам по сом у ско ро 
свим се ри ја ма) и ре жи се ра Кар ло са Се де са. Про јек ти про дук ци је Бам бу пр ко си ли су до 
та да не при ко сно ве ном мо де лу по ро дич не ко ме ди је-дра ме, кри ми на ли стич ке, ро ман-
тич не и исто риј ске дра ме са мла дим глум ци ма у глав ним уло га ма и до бро по зна тим 
ве те ра ни ма у епи зод ним. Још јед на раз ли ка огле да ла се и у унајм љи ва њу филм ских 
ре ди те ља ра ди упра вља ња нај ам би ци о зни јим про јек ти ма, што је до при не ло из ван ред-
ном ви зу ел ном ква ли те ту се ри ја њи хо ве про дук ци је. И Ра мон Кам пос и Хе ма Не и ра су 
стра стве ни чи та о ци кри ми на ли стич ких ро ма на, што об ја шња ва њи хо ву при вр же ност 
кри ми-жан ру. Њи хо ва пр ва се ри ја за про дук ци ју Бам бу зва ла се Бе ла ру ка ви ца (Gu an te 
blan co, 2008), у ко јој се укр шта ју пу та ње ко рум пи ра ног по ли цај ца и ло по ва ко ји спре ма 
нај ри зич ни ју пљач ку у жи во ту. Бе ла ру ка ви ца ни је има ла успе ха, та ко да су се у сле де ћем 
ис тра жи ва њу жан ра (за Ан те ну 3) Кам пос и Не и ра кла ди ли на ком би на ци ју кри ми на-
ли стич ке дра ме и исто риј ске ро ман се. Ре зул тат је Хо тел Гранд (Gran Ho tel, 2011–12) 
ко ја је у Ве ли кој Бри та ни ји еми то ва на на Скај артс 2 као „шпан ска Да ун тон ска опа ти ја”, 
иа ко је ов де у цен тру при по ве да ња хо тел, са сце на ма кид на по ва ња, тро ва ња, са мо у би-
стви ма, па чак и се риј ским уби стви ма. Ипак, глав на ре фе рен ца за Осум њи че не би ла 
је пр ва се ри ја ко ју су за на ци о нал ну те ле ви зи ју осми сли ли Кам пос и Не и ра, Не ста ла 
(De sa pa re ci da, 2007–08), пре не го што су осно ва ли Бам бу про дук си о нес. Иа ко ни је оства-
ри ла вр то гла ви успех, у вре ме ка да се по ја ви ла се ри ја је би ла ин те ре сант ни при мер 
шпан ске те ле ви зиј ске дра ме због сна жне ка рак те ри за ци је и ино ва тив не на ра тив не 
струк ту ре. Цен трал ни за плет се ри је то ком пр ве се зо не ти че се не стан ка Па три си је 
Мар кос на њен осам на е сти ро ђен дан. Дра ма по том пра ти по ли циј ску ис тра гу и ре пер-
ку си је по ње ну по ро ди цу, при че му се раз от кри ва ју број не тај не. Се ри ја је има ла пре-
ми је ру исте го ди не кад и дан ска се ри ја Уби ство (For brydel sen, 2007–2012). Се ри ја Не ста ла 
је та ко ђе прет хо ди ла ме ђу на род ном успе ху Брод чер ча (Bro adchurch), ан ти ци пи ра ју ћи 
те му „не ста лог де те та” ко ја је сле де ћих го ди на за вла да ла жан ром. Не ста ла је ка сни је 
сни мље на у Фран цу ској под на сло вом Dis pa rue (2015), а сле де ће го ди не је еми то ва на 
на ка на лу Би-Би-Си 4 под на зи вом The Di sap pe a ran ce. По том је ко мер ци јал ни ка нал 
Ан те на 3, ко ји је при ка зи вао Хо тел Гранд и Брод черч, про пи сао но ву про це ду ру, та ко 
да је про дук ци ја Бам бу ода бра ла дру га чи ји при ступ у но вој се ри ји Осум њи че ни. Кон цепт 
ове се ри је ко сце на рист ки ња Не и ра је об ја сни ла сле де ћим ре чи ма:
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Ми сли ли смо да, ако пла ни ра мо да сни ми мо по ли циј ску дра му, мо ра мо ура ди ти не-
што но во, па смо ис ко ри сти ли кон цепт по ли ца ја ца на тај ном за дат ку, што се мо же 
учи ни ти чуд ним. Увек ми сли мо о кон цеп ти ма ко ји су бли ски гле да о ци ма, та ко да не ли че 
на оно што до ла зи из Сје ди ње них Др жа ва. Сто га смо се фо ку си ра ли на при чу о по ро ди ци 
и по ли цај ци ма ко ји се пре тва ра ју да су пар, та ко да има мо и љу бав ни за плет. Од лу чи ли 
смо да се вра ти мо Не ста лој, али да ис при ча мо онај део при че ко ји та да ни смо ре кли. Уме-
сто тај ни ти неј џер ске жр тве, ов де жр тва ни је ва жна. Не го оно што ње ним не стан ком 
ис пли ва ва, а то су по ро дич не тај не. (Ne i ra, 2017) 

Је дан од нај ин те ре сант ни јих еле ме на та Осум њи че них је упра во та мрач на ре пре зен-
та ци ја по ро ди це, што је по себ но ре ле вант но има ју ћи на уму да су нај у спе шни је се ри је 
од до ла ска ко мер ци јал не те ле ви зи је у Шпа ни ју би ле бе за зле не по ро дич не ко ме ди је. У 
Не ста лој, у не ви ност ро ди те ља Па три си је Мар кос се ни ка да не по сум ња, док су у Осум-
њи че ни ма ро ди те љи Али си је Ве ге од мах осум њи че ни. Не ма сум ње, ов де по сто ји јед на 
кључ на ре фе рен ца из ствар ног све та ко ју би тре ба ло при ме ти ти, по што њен од јек 
про на ла зи мо у се ри ја ма. Ра ди се о слу ча ју два на е сто го ди шње Асун те Ба сте ре ко ја је 
уби је на 2013. и за чи ју смрт су би ли окри вље ни ње ни ро ди те љи на су ђе њу ко је је при-
ву кло ве ли ку па жњу јав но сти. Слу чај се де сио у Га ли ци ји, ре ги о ну ода кле су Рaмон 
Кам пос и Хе ма Р. Не и ра. Кам по су је тај слу чај био то ли ко ин те ре сан тан да је о ње му 
сни мио до ку мен тар ну се ри ју Шта са кри ва исти не – слу чај Асун та (Lo que la ver dad escon-
de: El ca so Asun ta, 2017). Од је ци „слу ча ја Асун та” по ста ју све при мет ни ји у Осум њи че ни ма 
по сле сва ког за о кре та, укљу чу ју ћи и уби ство Али си ји не ро ђа ке Ну ри је, што слу чај Али-
си је Ве ге чи ни све мрач ни јим. У уз не ми ру ју ћој по след њој епи зо ди, је дан од ло кал них 
по ли ца ја ца је оп ту жен да при па да кру гу пе до фи ла и от кри ва ју се истин ски мо ти ви у 
по за ди ни фа тал них ис хо да: ро ђа ка Ну ри ја и бли зан ци Али си ја и Па бло из ми сли ли су 
кид на по ва ње да би спре чи ли сво је не вер не ро ди те ље да на пу сте сво је су пру жни ке. 
Ства ри, ме ђу тим, по ста ју озбиљ ни је ка да Па бло кид на пу је сво ју се стру, ко ја по том ги не 
у са о бра ћај ној не сре ћи, па он уби ја Ну ри ју у на сту пу бе са. Па бло во при зна ње у по ли-
ци ји, по што је ње го ва мај ка пре то га да ла ла жну из ја ву ка ко би за шти ти ла си на, от-
кри ва сло же ну мре жу ла жи у ко ју је упле те на по ро ди ца. Ово је, не сум њи во, јед на од 
нај у зне ми ру ју ћих сце на са вре ме не шпан ске те ле ви зи је. Се ри ја Осум њи че ни је успе шно 
при ка зи ва на у Ла тин ској Аме ри ци, на ка на лу Атре се ри јес, ме ђу на род ном ка на лу Ан те-
не 3, у Пољ ској и Ру си ји, а у Евро пи ју је ди стри бу и ра ла ком па ни је Бе та филмс. Сни мље на 
је и дру га се зо на, у ко јој се рад ња пре ме шта у мо дер ну бол ни цу. По пре по ру ка ма ка на-
ла, у за плет је уве ден и ме ђу на род ни еле мент. Ово га пу та, не ста ла жр тва је фран цу ске 
на ци о нал но сти и тим по ли ца ја ца из те др жа ве се при дру жу је шпан ским ин спек то ри-
ма. Кул ту рал не раз ли ке пак ви ше ства ра ју ко ме ди ју, не го драм ски за плет, та ко да се зо-
на ни је оства ри ла успех. Но, пр ва се зо на се ри је Осум њи че ни је сте при мер ка ко мо же 
да се осве жи фор му ла се ри ја ли зо ва не who dun nit при че са мрач ним за пле том, фо ку си-
ра ју ћи се на то ка ко ла жи и на си ље ути чу на де цу та ко да по ста ју из о па че на.

Очи у очи: же не у за тво ру, до нај сит ни јег де та ља

Пр ва се зо на се ри је Очи у очи, чи ја је пр ва епи зо да пре ми јер но при ка за на 20. апри ла 
2015. на Ан те ни 3, по сти гла је из у зе тан ко мер ци јал ни успех (са про сеч но 3,5 ми ли о на 
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гле да ла ца) и зна чај но при зна ње кри ти ке, што је по ја ча но по то њим ме ђу на род ним 
успе хом шпан ске се ри је. Ипак, упр кос до брим ре зул та ти ма, ње но еми то ва ње је обе-
ле жи ло не из бе жно по ре ђе ње са аме рич ком се ри јом На ран џа ста је но ва цр на (Oran ge 
Is the New Black, 2013–19). Ипак, по сле пр ве епи зо де кри ти ча ри су по твр ди ли да две 
се ри је ма ло то га има ју за јед нич ког, осим што је у обе ме сто рад ње жен ски за твор. У 
пр вој епи зо ди Очи у очи, по што су је пре ва ри ли и шеф и љу бав ник, Ма ка ре на је осу-
ђе на на се дам го ди на за тво ра због про не ве ре и упу ће на у при ват ни за твор Крус дел 
Сур. По сле уби ства ци мер ке, Ма ка ре на ко нач но би ва упле те на у мре жу нај о па сни је 
за тво ре ни це, Зу ле ме. Пре не го што Ма ка ре на мо же би ло шта да за у ста ви, и њен отац 
и брат, Ле о пол до и Ро ман, би ва ју уву че ни у кри ми нал не ак тив но сти Зу ле ме и ње ног 
мом ка, Хан ба ла Ха ма ди ја „Егип ћа ни на”, те ро ри сте за ко јим је по ли ци ја рас пи са ла по-
тер ни цу. Док по ку ша ва да пре жи ви у кри ми нал ном окру же њу за тво ра, Ма ка ре на се 
очај нич ки бо ри са Зу ле мом да за шти ти сво ју по ро ди цу. Је дан од нај у пе ча тљи ви јих 
еле ме на та се ри је је сте то што ју је про из ве ла Гло бо ме ди ја. Ова ком па ни је је би ла не-
сум њи во нај ва жни ји не за ви сни шпан ски про ду цент по сле на стан ка ко мер ци јал не 
те ле ви зи је, али је пре стиж из гу би ла због по на вља ња и мањ ка кре а тив но сти. Гло бо-
ме ди ја је та ко сим бо ли зо ва ла не ке од глав них огра ни че ња шпан ске те ле ви зиј ске 
фик ци је у не дав ној про шло сти, у то ли кој ме ри да је се ћа ју ћи се на ста ја ња се ри је, је дан 
од сце на ри ста, Иван Еско бар – за јед но са Алек сом Пи ном, Да ни је лом Еси хом и Естер 
Мар ти нес Ло ба то – из ја вио:

Очи у очи кон стру и са ли смо да та ко да бу де у кон тра сту са мно го то га што смо ра-
ни је ра ди ли за Гло бо ме ди ју. Ве ро ва ли смо у мрач не ли ко ве, а има ли смо ли ко ве ко ји те же 
успо ну и по зи тив не ли ко ве. Ве ро ва ли смо да мо же мо на пра ви ти три лер, по што смо пре 
то га го ди на ма ра ди ли по ро дич не ко ме ди је. Ве ро ва ли смо у ли не ар ну де фраг мен та ци ју и 
ра ди ли смо ли не ар не за пле те. Чак смо и екс пе ри мен ти са ли са му зи ком, уме ћу ћи ве се лу 
пе сму у сце ну са мно го на си ља. Же ле ли смо да пре кр ши мо мно га пра ви ла. (Esco bar, 2017)

Раз лог ова ко ино ва тив ном при сту пу мо гао би се ло ци ра ти ме ђу кан це ла ри ја ма у 
управ ној згра ди ка на ла Ан те на 3. Пре ма ре чи ма Ди је га дел По соа, ше фа Ис тра жи вач ког 
од се ка Атре сме ди ја, Ан те на 3 је ду го би ла за ин те ре со ва на да сни ми се ри ју ко ја се 
од и гра ва у жен ском за тво ру:

Схва ти ли смо да се де ша ва ма ли бум у сни ма њу за твор ских дра ма ка да су 2013, у 
ро ку од не ко ли ко ме се ци, пре ми је ру има ле На ран џа ста је но ва цр на, По вра так у жи вот 
(Rec tify, 2013–16) и ау стра лиј ска За твор Вен творт (Went worth, 2013–). Све три су има ле 
успе ха и код кри ти ке и ме ђу пу бли ком, али нам је па жњу нај ви ше при ву кло то што су у 
Не мач кој и Хо лан ди ји на ру чи ли вла сти те адап та ци је За тво ра Вен творт, пре нев ши та-
ко за твор ски тренд у Евро пу. (Del Po zo, 2017)

За Дел По соа је би ло по себ но ва жно то што је те ма би ла об ра ђи ва на и у ла ти но а ме-
рич ким се ри ја ма, по пут Ка па до ки је (Ca pa do cia, 2008–12) и За тво ра же на (Cárcel de 
mu je res, 2007–08), и што се она че сто сре ће и у те ле но ве ла ма, а тај ре ги он је при ви ле го-
ва но тр жи ште за шпан ску те ле ви зиј ску фик ци ју (Атре сме ди ја има чак и ка нал са ла тино-
а ме рич ким се ри ја ма, Атре се ри јес). Има ју ћи на уму све те ин фор ма ци је, про ду цен ти ма 
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је на пи сан из ве штај са иде јом да се раз ви је кон цепт о жен ском за тво ру, уз пре ми су, 
пре ма ре чи ма Дел По соа, да мо ра по сто ја ти раз ли ка у од но су на дру ге се ри је са истом 
те ма ти ком: „Од по чет ка, се ри је Гло бо ме ди је су увек би ле дра ме уну тар екс пе ри мен-
тал ног жен ског за тво ра, ком би но ва не са три ле ром ко ји се од ви ја из ван ње га.” За 
ко сце на ри сту Ива на Еско ба ра, за твор ско окру же ње је екви ва лент но ноћ ној мо ри из 
де тињ ства о школ ском дво ри шту у ко јем вла да ју на си ље и мал тре ти ра ње. И у та квом 
кон тек сту, Ма ка ре на „ула зи у за твор ве ру ју ћи да је не ви на и ода тле се раз ви ја бру тал-
ни лук – су о ча ва се са зло чи ном и по сте пе но ра ди ка ли зу је. Она учи за твор ска пра ви-
ла, ко ја су ата ви стич ка и на сил нич ка”. Упра во у та квом окру же њу она раз ви ја свој 
иден ти тет, укљу чу ју ћи и сек су ал ни. Је дан од нај ре пре зен та тив ни јих аспе ка та се ри је 
је сте бо га та ра зно ли кост ли ко ва у за тво ру, ка ко у по гле ду сек су ал но сти, та ко и по 
ет нич кој при пад но сти. Ма ка ре на у за тво ру упо зна је му сли ман ку Зу ле му, Ци ган ку Са рај 
и црн ки њу Ри зос, с ко јом ула зи у ве зу. Очи у очи сли ка бо га ту мре жу људ ских од но са 
и жи вот них ис ку ста ва, ка ква ско ро ни ка да ни је би ла пред ста вље на у шпан ској те ле-
ви зиј ској фик ци ји. Ту је увр шће на и при ча о Со ле, жр тви по ро дич ног на си ља, ро ђе ној 
на Ку би, ко ја је у за тво ру због уби ства су пру га и ње го вог љу бав ни ка. Још јед на ино-
ва тив на ка рак те ри сти ка се ри је су ин тер вјуи са за тво ре ни ца ма, као да су оне про та-
го ни сти те ле ви зиј ског до ку мен тар ца, у ко јем из ра жа ва ју сло же ност свог уну тра шњег 
све та. Еско бар, ко ји је то ком ис тра жи вач ког ра да у при пре ми се ри је био за ду жен да 
по се ћу је за тво ре, се ћа се да су ау тен тич ност при чи да ли упра во де та љи из сва ко днев-
ног жи во та у за тво ру (укљу чу ју ћи и сек су ал не прак се, страх од за твор ских чу ва ра и 
на па ди анк си о зно сти). За ње га је глав ни циљ упра во и био оства ри ти ту вр сту ау тен-
тич но сти: „Да је обје кат на ше при че био ан гло сак сон ски за твор, ту би би ло не ре да. 
Али то ни је био стил на ше се ри је. На ма је ва жни је би ло ка да Со ле кле чи у ће ли ји и 
мо ли се, или ка да Са рај за пе ва.”

Као што ис ти че Марк Ло сон у Гар ди ја ну, „иа ко по не кад под ри зи ком да је оп ту же 
за сек си зам, се ри ја Очи у очи сме ло пр ко си ра си стич ким и хо мо фоб ним ста во ви ма” 
(Law son, 2017). Упра во је ова ком би на ци ја сти ли зо ва ног кри ми на ли стич ког на ра ти ва 
(ме ђу на род ни пре по зна тљи ви жа нр кри ми на ли стич ке и за твор ске дра ме) за јед но са 
пор тре том по ро дич ног и ло кал ног жи во та (еле мен ти на ци о нал ног иден ти те та) омо-
гу ћи ла се ри ји да осво ји но ва тр жи шта за шпан ске се ри је, као што су Ве ли ка Бри та ни ја 
(Ка нал 4) и Сје ди ње не Др жа ве (Ама зон ви део). Тре ћу се зо ну се ри је, по сле от ка зи ва ња 
Ан те не 3, от ку пио је ка блов ски ка нал Фокс спејн, што би би ло не за ми сли во без из гле да 
за успех на ме ђу на род ном тр жи шту, што је по мо гло да се фи нан си ра про дук ци ја. Очи у 
очи су, та ко ђе, и до каз да је у кри тич ном тре нут ку за шпан ску те ле ви зиј ску ин ду стри ју 
би ло мо гу ће јед ну ри зич ну по став ку (у по гле ду при ка зи ва ња на си ља и ра зно ли ко сти) 
упа ко ва ти на та кав на чин да се у њој про на ла зи и ло кал на и свет ска пу бли ка. 

Пре ми јер но еми то ва не у крат ком вре мен ском раз ма ку, по сле нај ве ће кри зе са 
ко јом се су о чи ла шпан ска те ле ви зи ја још од на стан ка ко мер ци јал них еми те ра, се ри је 
Прин си пе, Осум њи че ни и Очи у очи пре тво ри ле су кри ми на ли стич ку дра му у глав ни тренд. 
Ти ме је жа нр до ка зао да је спо со бан и да при ву че ло кал ну пу бли ку и да угра би део 
ко ла ча на ме ђу на род ном тр жи шту. Три се ри је су, осим то га, са вла да ле и тра ди цио нал-
ну на ци о нал ну пред ра су ду про тив жан ра, ко ја је по ти ца ла из ду гог пе ри о да дик та ту ре, 
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по ну див ши уме сто то га но ву ви зи ју шпан ске кул ту ре кроз ква ли тет уна пре ђе не сце но-
гра фи је. Се ри је су по ну ди ле и ко мен тар о ак ту ел ним пи та њи ма јер при ка зу ју дру штво 
у ко јем те ро ри зам, тр го ви на нар ко ти ци ма, ко руп ци ја, за твор ске си ту а ци је, зло у по-
тре ба по ли циј ских овла шће ња и си ро ма штво ни су ви ше та бу те ме. У сре ди шту три 
се ри је сто је пор тре ти по ро ди ца на пу ту уни ште ња, по што су зле ху де суд би не Бен 
Ба ре ка у Прин си пеу, по ро ди це Ве га у Осум њи че ни ма и Фе ре и ро са у Очи у очи за пе-
ча ће не ла жи ма и на си љем. У кон тек сту у ко јем је до ми нант на нор ма го ди на ма би ла 
ко ме ди ја-дра ма са по ро ди цом као циљ ном пу бли ком, ова мрач на ре пре зен та ци ја је 
очи глед но ви со ко вред но ва на ме ђу гле да о ци ма. То је омо гу ћи ло овим се ри ја ма да се 
по ве жу са гло бал ним трен до ви ма на по љу дра ме и у том про це су ужи ва ју у пло до ви-
ма ме ђу на род ног успе ха. Се ри је су та ко ђе и при мер на ко ји на чин су но во о сно ва не 
ком па ни је, на ста ле из им пу та кре а тив них по је ди на ца, на те ра ле тра ди ци о нал ни је 
ком па ни је да се про ме не и на пре ду ју. Ус пе си Ај то ра Га би лон да из про дук ци је Пла но 
а пла но са се ри јом Прин си пе и Ра мо на Кам по са и Хе ме Р. Хе и ре из про дук ци је Бам бу 
са се ри јом Осум њи че ни отво ри ли су пут Гло бо ме ди ји да по вра ти не што од ста ре сна-
ге. А то су учи ни ли при хва та њем иза зо ва пред ко је их је по ста ви ла Ан те на 3, да се 
ства ра о ци ма до де ли ве ћа ау то ном ност, о че му све до чи при мер се ри је Очи у очи Алек са 
Пи не и Ива на Еско ба ра. Али ово је био тек по че так трен да, по што кри ми на ли стич ка 
дра ма има не пре ста ни раст на шпан ској те ле ви зи ји. Ту се убра ја ју про јек ти са об но-
вље ном дру штве ном све шћу о ими гран ти ма и рад нич кој кла си. На при мер, ста за ма 
Прин си пеа у ис тра жи ва њу ју жне шпан ске гра ни це кре ну ло се у се ри ја ма Пла стич но 
мо ре (Mar de plástico, 2015–16) и Опро сти те ми, го спо ди не (Perdóname señor, 2017). За 
то вре ме, Ај тор Га би лон до (ко ји је по стао из вр шни ди рек тор фи ли ја ле Ме ди ја се та, 
Алеа ме ди ја) и Бам бу про дук си о нес от пу то ва ли су у се вер ни ре ги он Га ли ци ју са се ри-
ја ма Жи ве ти без до зво ле (Vi vir sin per mi so, 2018–) и Фа ри ња (Fariña,1 2018). Гло бо ме ди ја 
је ка сни је уло жи ла у гла му ро зне кри ми на ли стич ке дра ме са нат при род ним еле мен-
ти ма Пул са ци је (Pul sa ci o nes, 2017) и Жив сам (Estoy vi vo, 2017–), док је ко сце на ри ста Очи 
у очи Алекс Пи на кре нуо са сво јом но вом не за ви сном про дук ци јом у сни ма ње Кра-
љев ске ков ни це (La ca sa de pa pel,2 2017–) ко ја се у све ту ди стри бу и ра пре ко Нет флик са. 
А по пр ви пут се јед на шпан ска се ри ја, Знам ко си (Sé quién eres, 2017) ко ју је еми то вао 
Те ле син ко, про би ла у удар ни су бот њи тер мин на Би-Би-Си ју 4 ко ји је тра ди ци о нал но 
по све ћен ино стра ној кри ми-дра ми. При зна ње је но во ство ре ном пре сти жу жан ра и 
то што Ал бер то Ро дри гес и Ен ри ке Ур би су, чи ји су фил мо ви Мо чва ра и Не ма ми ра за 
ни тко ве би ли то ли ко ути цај ни, са да ства ра ју кри ми на ли стич ке дра ме за моћ ну ко-
мер ци јал ну ТВ плат фор му Му ви стар: Ро дри гес са исто риј ском дра мом Ку га (La pe ste, 
2018–), а Ур би су са Џи но ви ма (Gi gan tes, 2018–). Сви ови про јек ти, упр кос раз ли чи тим 
при сту пи ма жан ру, има ју је дан за јед нич ки еле мент: но во от кри ва ње ге о граф ске и 
сим бо лич ке по тке Шпа ни је, ко ја је омо гу ћи ла ње ној те ле ви зиј ској фик ци ји да на ђе 
но во ме сто под сун цем.

1 Бра шно од ју жно а ме рич ке троп ске биљ ке ма ни о ке (шп). Ен гле ски на зив се ри је: Ко ка ин ска оба ла 
(Co ca i ne Co ast). (Прим. прев.)
2 Ен гле ски на зив се ри је: Mo ney He ist (Пљач ка нов ца). (Прим. прев.)
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