
EL CRIMEN DEL PADRE AMARO  
DO 16/10  

Regie 

Scenario 

Carlos Carrera 

Vincente Lenero 

 

 

Cast 

Gael Garcia Bernal, Sancho 

Gracia, Ana Claudia Talancon e.a. 

Camera - Fotografie 

Guillermo Granillo 

Muziek 

Rosino Serrano  

Mexico / Spanje / Argentinië / 

Frankrijk 

2002 

118min 

Spaans 

35mm 

kleur 
 

  
17:45  
20:10  

9 Golden Ariel Awards Mexico 2003 & 

Oscarnominatie Beste Buitenlandse Film,  

Na Amores Perros, Y Tu Mama Tambien en nu El 

Crimen del Padre Amaro is de hoofdacteur van deze drie 

succesrijke films, Gael Garcia Bernal, uitgegroeid tot 

een star van de herboren Mexicaanse cinema. In El 

Crimen vertolkt hij schitterend de rol van een priester 

die voor het eerst naar een dorp wordt uitgezonden. Het 

verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman van José 

Maria Eça de Queiroz uit 1985, maar is getransponeerd 

naar het Mexico van vandaag. In de parochie Los Reyes 

wordt de 24-jarige priester ongewild meegesleurd in een 

sfeer van corruptie. Bovendien geraakt hij passioneel 

verslingerd op de 16-jarige Amelia, de dochter van de 

vrouw die te maken heeft met hoofdpriester Padre 

Benito… Deze film van de talentrijke Carlos Carrera 

(1962) groeide in Mexico uit tot een onovertroffen box 

office-succes. De première werd evenwel in 2002 

uitgesteld omdat deze zou samnvallen met het bezoek 

van de paus. Toen de film dan toch later in roulatie 

kwam, dreigden conservatieve katholieken met 

bommeldingen en bestookten ze de toeschouwers met 

pamfletten. Tevergeefs probeerde de kerkelijke overheid 

de prent te verbieden. El Crimen werd een erg 

succesrijke schandaalfilm, doordat hij de hypocrisie en 

de corruptie van een deel van de Mexicaanse clerus aan 

de kaak stelt. Bovendien is de film ook schitterend 

gemaakt: naast de knappe vertolking en regie bevat hij 

ontroerende scènes, in het bijzonder aan het slot. Niet 

voor niets kwam hij met een Oscarnominatie in 

aanmerking voor de Prijs Beste Buitenlandse Film 2003. 

Voor de juryleden was hij evenwel toch te gedurfd om 

voor de bekroning met een Oscar in aanmerking te 

komen. In elk geval is "El Crimen del Padre Amaro" een 

schitterende, meeslepende film, die u niet mag missen.  
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Engelse Titel: The Crime of Father Amaro 

Sitelink: http://us.imdb.com/Title?0313196 
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