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Bogey Award en Oscar voor het Beste Orginele 

scenario 2003,  

Twee jaar geleden oogstte de eigenzinnige Catalaans 

scenarist-regisseur Pedro Almodovar wereldwijd succes 

met zijn hartverscheurend melodrama “Todo Sobre Mi 

Madre” aka “All About My Mother” . Zijn nieuwste 

prent vertelt het verhaal van twee mannen die tijdens een 

dansoptreden naast mekaar zitten , er zich niet van 

bewust dat ze enkele maanden later - bij louter toeval - 

goede vrienden zullen worden. Marco (Darío 

Grandinetti) is een schrijver. Zijn verloofde Lydia is in 

coma belandt nadat ze door een stier is aangevallen. In 

het ziekenhuis komt Marco in contact met een persoon 

die in dezelfde situatie verzeild is geraakt. Benigno 

(Javier Cámara) is een verpleger die zijn vriendin Alicia 

observeert en met liefdevolle zorgen omringt. Het meisje 

heeft na een ongeval permanent het bewustzijn verloren. 

In de film worden de twee emotioneel beschadigde 

mannen door middel van voor- en achterwaartse 

sprongen in de tijd bij elkaar gebracht. Ze ontdekken 

beiden dat het heel belangrijk is om te blijven 

communiceren met hun geliefde. 'Hable con ella' 

betekent 'praat met haar' en is een bezinning over de 

eenzaamheid, de nood aan communicatie en de 

vriendschap tussen twee totaal verschillende mannen die 

erin slagen toe te geven aan hun dromen, verwachtingen 

en ontgoochelingen. Deze krachtige film, vol intense 

emoties, gevoelens en vriendschap, zet nog eens het 

onmiskenbare talent van zijn regisseur in de kijker. 

Prachtige fotografie en meeslepende muziek en een 

schitterende terughoudende vertolking van de 

hoofdpersonages. Deze 14de langspeelfilm van Pedro 

Almodovar is opnieuw een geslaagd "Almodrama". 

Sterke Cinéma.  
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De filmpoll zegt genoeg... 
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