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1. Indledning 
Spansk indgik i mange studieretningsprojekter (SRP) i hele landet. Den mest populære fagkombina-
tion var spansk og historie, men der var også mange opgaver sammen med fagene dansk og engelsk, 
enkelte med naturgeografi og psykologi. 
 
Dette er ikke en udtømmende evaluering af SRP med spansk, men et forsøg på at fremhæve nogle at 
de væsentlige problemstillinger. Evalueringen er baseret på de opgaveformuleringer og kommenta-
rer, som censorerne i spansk har indsendt.  
 
En af problemstillingerne var at studieretningsfagene suppleret med dansk og historie skulle finde 
ud af at samarbejde om denne opgavetype og skrive en opgaveformulering i fællesskab. Der har 
naturligvis givet anledning til en del diskussioner rundt omkring på skolerne, og det er mundet ud i 
en del heldige og enkelte mindre heldige opgaveformuleringer. Dem er der nogle kommenterede 
eksempler på i denne evaluering, som forhåbentlig kan hjælpe til gøre processen lidt enklere næste 
skoleår. 
 
 
2. Krav til studieretningsprojekter med spansk 
Når spansk indgår i et studieretningsprojekt, skal der anvendes spansksproget kildemateriale, jf. § 
2.6 i bekendtgørelsens bilag 7: ”Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del 
af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog”. De spansksprogede kilder skal have et om-
fang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de spanskfaglige mål. Kilder-
ne kan være litterære tekster, fx romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, og det kan 
være ikke-litterære tekster, der giver mulighed for sagprosarelateret tekstarbejde. 
 
Der citeres fra de spansksprogede kilder, og citaterne skrives på spansk. Citaterne skal være centrale 
for analysen af tekstens problemstilling og være kommenterede. Antallet af citater afhænger af ka-
rakteren af den enkelte opgave samt af det, der dokumenteres. Det anbefales at det spansksprogede 
tekstmateriale præciseres i opgaveformuleringen. 
 
 
3. Eksempler på opgaveformuleringer med kommentarer 
Det skal for en god ordens skyld præciseres at kommentarerne til opgaveformuleringerne kun er set 
ud fra den spanskfaglige vinkel. Der er heller ikke taget stilling til hvilke(t) fag, der er hovedfag. 
 
Spansk – historie 
 

• Giv en kort redegørelse for baggrunden for den spanske borgerkrig. Med udgangspunkt i en 
analyse og vurdering af vedlagte kilders opfattelse af årsagerne til borgerkrigen, bedes du 
analysere og fortolkedrejebogen til filmen ”¡Ay, Carmela!” af Carlos Saura. Du skal 
karakterisere Carmela og Paulino og analysere deres udvikling med særligt henblik på 



begreberne ideal og tilpasning. Vurder det billede filmen giver af de to lejre under borger-
krigen, herunder leveforholdene ved fronten. Desuden ønskes en fortolkning af filmens bud-
skab. 

 
God fordi den er fokuseret ”baggrunden for den spanske borgerkrig”. Inddrager litterær ana-
lyse af værket og inddrager billedsiden. Noget omfattende. 

 
 

• Der ønskes en redegørelse for den politiske udvikling i Spanien i perioden fra 60’erne frem 
mod genindførelsen af demokrati i 1975. Med udgangspunkt i en analyse af Juan Carlos’ til-
trædelsestale ”Discurso de proclamación del rey Juan Carlos I” (bilag) ønskes en analyse 
af hans selvbiografi (skrevet af José Luis Vilallonga, 1993) med særligt fokus på Juan Car-
los’ egen opfattelse af sin mission for Spanien. Endvidere skal du, med udgangspunkt i selv-
valgt materiale, diskutere og vurdere i hvilket omfang, overgangen til demokrati har foran-
dret det kulturelle landskab i Spanien. 

Lidt diffus, sidste del kan foranledige en helt ny opgave. Opgaveformuleringen er et godt 
eksempel på ”overkill” i forsøget på at tildele hvert fag sin rolle – i stedet for at lade dem 
arbejde sammen. 

 
• Redegør for militærkuppet og det efterfølgende militærdiktatur i Chile i 1970’erne. Med ud-

gangspunkt i I. Allendes roman ”La casa de los espíritus” giv en karakteristik af de politisk 
aktive personer samt analysér Allendes fremlæggelse af de historiske begivenheder. Giv en 
vurdering af den politiske situation i Chile i dag. 

Del tre er en helt ny opgave, som ikke kan løses på baggrund af et og to. 

 
• Der ønskes en redegørelse for de sociale og politiske forhold på Cuba før Fidel Castros 

kupforsøg i 1953. 
Endvidere ønskes en analyse af selvvalgte passager i Fidel Castros forsvarstale: "La histo-
ria me absolverá", herunder en diskussion af Castros ideologiske ståsted og hans politiske 
program. 
 
Udmærket opgaveformulering. 

 
 

• Først ønskes en redegørelse for optakten til og forløbet af den spanske borgerkrig. 
Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af bind III ”La llama” fra Arturo Bareas selvbio-
grafiske trilogi ”La forja de un rebelde” med særlig vægt på: 
- Det billede, Barea med landsbyen Novés som eksempel, giver af Spanien forud for Borger-
krigen. 
- Bareas fremstilling af krigens parter med hovedvægten på den republikanske fløj. 
- Bareas personlige udvikling og politiske bevidstgørelse. 
Afslutningsvist bedes du ud fra de vedlagte tekstuddrag diskutere hvorfor ”La llama” kaldes 
et fuldstændigt uundværligt dokument i forbindelse med den spanske borgerkrig samt hvilket 
formål Barea havde med romanen. 

 



Opgaveformulering er meget præcis, men noget detaljeret og omfattende. Mulighed for at 
forbinde spansk og historie.  
 
 

• Med udgangspunkt i fagene spansk og historie ønskes en fremstilling af dels omstændighe-
derne, der førte til kuppet mod Salvador Allende i 1973, dels en analyse af Isabel Allendes 
roman “La casa de los espíritus”. 
Efter en historisk redegørelse for den økonomiske og politiske udvikling i Chile frem til kup-
pet mod Allende, ønskes en analyse af Isabel Allendes værk ”La casa de los espíritus” set i 
et historisk perspektiv og med fokus på specielt kvindernes situation og indflydelse. Inddrag 
begrebet ”magisk realisme”. 
Endelig ønskes en vurdering af Isabel Allendes fremstilling af militærdiktaturet samt hendes 
holdning til kvindernes rolle i det chilenske samfund. Desuden ønskes en perspektivering til 
Isabel Allendes øvrige litterære produktion set i lyset af den historiske udvikling. 

 
Opgaveformuleringen er for spredt og alt for omfattende. – Der er ingen grund til at inddra-
ge magisk realisme. Desuden er sidste sætning meget krævende. 

 
 

• Redegør kort for perioden omkring Pinochets magtovertagelse i Chile. 
Giv dernæst en analyse og fortolkning af IA’s roman ”De amor y de sombra” med særlig 
fokus på tematik og personkarakteristik. 
Vurder til sidst romanen som historisk kilde og som personligt vidnesbyrd. 
 
Udmærket opgaveformulering. 
 
 

• Redegør kort for Che Guevaras involvering i den cubanske revolution og forklar hvilken be-
tydning det fik for hans videre revolutionære kamp. 
Analyser med udgangspunkt i selvvalgte dele af Che Guevaras dagbog ”El diario del Che 
en Bolivia” hvilke motiver og ideologiske tanker som ligger bag hans handlinger. 
Vurder herefter berettigelsen af Che Guevaras kultstatus i eftertiden. 
 
Udmærket opgaveformulering, men sidste del kan være svær at besvare meningsfuldt. 
 
 

• Gør kort rede for europæisk udvandring i tidsrummet 1850-1950. 
Lav dernæst en sammenlignende analyse af det foreliggende materiale om udvandring fra 
Spanien og Danmark til Argentina med særligt henblik på indvandrernes indflydelse på 
samfundsudviklingen i Argentina. 
Endelig ønskes en vurdering af indvandrergruppernes betydning for den nationale identitet i 
Argentina. 
 
Det bør præciseres hvilket spansksproget tekstmateriale, opgaven baseres på.  

 
 

• Der ønskes en redegørelse for Che Guevaras personlige og politiske udvikling, som den 
kommer til udtryk i ”Diario de motociclista”. 



Dernæst ønskes en analyse af Ches politiske udvikling og med udgangspunkt i ”En las huel-
las de Che” en analyse af hvorfor Che af fortælleren betragtes som en helt. Analysen bør li-
geledes inddrage og sammenligne ovennævnte med mere metodisk korrekt historieskrivning 
i form af en eller flere historiske fremstillinger. 
Til slut ønskes en vurdering af Ches betydning for unge venstreorienterede fra den cubanske 
revolution. Det vil være naturligt at inddrage billedmateriale i opgaven. 
 
Opgaveformuleringen er for spredt. Bør fokuseres mere og den sidste instruks om billedma-
teriale præciseres. 
 
 

• Der ønskes en redegørelse for den spanske borgerkrig med fokus på De Internationale Bri-
gader og udlandets reaktioner på borgerkrigen. 
Dernæst ønskes en karakteristik a de 3 hovedpersoner i ”¡Ay, Carmela!” (Paulino, Carmela 
og Gustavete) samt en analyse af deres politiske engagement. 
Med udgangspunkt i vedlagte bilag og filmen ønskes desuden en analyse og vurdering af De 
Internationale brigaders deltagelse i borgerkrigen. 
 
Udmærket opgaveformulering. 
 
 

• Hvilken rolle har indianerne i Latinamerika i dag og hvorfor? 
Besvarelsen skal indeholde  
- En redegørelse for de væsentligste udviklingslinier i Latinamerikas historie fra 1492 til i 

dag med hovedvægten på forholdet mellem de hvide og indianerne. 
- En karakteristik af indianernes forhold i det moderne Latinamerika med udgangspunkt i 

spansksproget litteratur og sagprosa. Du skal i karakteristikken inddrage mindst to lan-
de. 

- En vurdering af årsagerne til indianernes forhold og en kort diskussion af deres udvik-
lingsmuligheder. 

 
Meget omfattende. De spansksprogede tekster præciseres. 
 
 

• Redegør kort for de forhold der bragte Augusto Pinochet til magten i Chile i 1973 og under-
søg hvordan befolkningens levevilkår ændredes efter magtovertagelsen. 
Redegør for skrivestilen ’magisk realisme’. Foretag en analyse og fortolkning af relevante 
afsnit af romanen ”La casa de los espíritus” med særligt henblik på karakteristik af tid og 
miljø og personkarakteristik. 
Perspektiver romanen til magisk realisme. Relater romanen til samtiden og vurder kort 
værdien af denne som historisk kilde. 
 
Udmærket opgaveformulering. 
 
 
 

Spansk – engelsk 
 



• Hvordan behandles puberteten i litteraturen? 
Du skal besvare spørgsmålet ennem en analyse og fortolkning af N.H. Kleinbaums ”Dead 
Poets Society”. Du skal karakterisere Neill og Tod med særlig vægt på begreberne tilpas-
ning og oprør. 
Desuden ønskes en karakteristik af Carlos i ”Historias del Kronen” af José Angel Mañas 
for at kunne sammenligne med ”Dead Poets Society”. 
Vurder om de to teksters opfattelse af ungdomstiden hænger sammen med den kultur, den er 
skrevet ind i. 

 
Problemformuleringen angår to meget forskellige tekster og viser fint hvor stor spændvid-
den kan være i opgavernes emne. Er måske drejet for meget over i det samfundsfaglige med 
inddragelse af begreberne tilpasning og oprør. 

 
 

• Giv en analyse og fortolkning af Fay Weldons roman” The Life and Loves of a She Devil”. 
Besvarelsen skal rumme en grundig karakteristik af Ruth og hendes udvikling. Lav en sam-
menlignende analyse med 2 selvvalgte kapitler fra Carmen Rico-Godoy’s ”Cómo ser una 
mujer y no morir en el intento” med henblik på en diskussion af de to teksters køns- og 
kvinderoller. 

Det er helt klart, hvad de enkelte tekster skal bruges til – præciseringen gør det muligt at 
komme i dybden med den tekst, der er hovedanalyseobjekt. 

 
• Undersøg hvilke motiver mexicanere har for at indvandre til USA. 

Analyser på baggrund af selvvalgte engelske og spanske tekster de mexicanske indvandreres 
livssituation i USA, herunder også de illegale indvandreres, og sammenlign de to gruppers 
muligheder i det amerikanske samfund. 

 
Problemformuleringen er ufokuseret og lægge ikke op til at eleven arbejder med de takso-
nomiske niveauer. Det er ikke hensigtsmæssigt at eleven selv skal vælge materiale 

 
 

• Du bedes redegøre for karakteristiske storbyfænomener i den vestlige verden efter WWII. 
Inkludér under dette punkt de problemer, der behandles i tekstuddraget fra Eduardo Men-
dozas roman ”Sin noticias de Gurb”. 
Dernæst ønskes en sammenlignende analyse af fremstillingen af storbymiljøet i Bret Easton 
Ellis’ roman ”American Pscyco” og José Ángel Mañas’ roman ”Historias del Kronen”. 
I American Psycho bedes du især fokusere på begreber som fremmedgørelse og polarisering 
samt diskutere mulige psykologiske årsager til volden i hovedpersonens liv. 
Efter en analyse af Pedro Almodóvars forhold til storbyen i hans artikel ”Venir a Madrid” 
bedes du sluttelig vurdere teksternes fremstillinger af storbyens velsignelser og forbandelser 
samt perspektivere den vestlige verdens storbyproblematik til væsentlige latinamerikanske 
storbyvilkår. 

 
Opgaveformuleringen er alt for omfattende. Fx kunne ”Sin noticias de Gurb” og den afslut-
tende perspektivering til latinamerikanske storbyvilkår udelades.  

 



 
• Redegør kort for Chicano-miljøet i det sydlige Californien. 

Analyser følgende to tekster: Luís Rodríguez’ “Always Running, la vida loca: Gang Days in 
L.A.” (Touchstone 1993), kap. 2-5 og ”I Just Wanted to Act ‘Loco’, Puppet’s Story” (I 
James D. Vigil, A Rainbow og gangs. Street Cultures in the Mega-City, Univ. of Texas 
Press, 2002). 
Med specielt fokus på de livsvilkår, unge Chicanos har i bandemiljøet i og omkring L.A. 
Inddrag filmen ”Blood In Blood Out” i det omfang, du finder det relevant. 
Perspektiver din analyse til Chelo Alvarez’ artikel ”Miedo en el cuerpo” – og giv en kristisk 
diskussion af, hvordan Scared Straight programmet forsøger at hjælpe de unge. 
 
Opgaveformuleringen er alt for omfattende. 
 

 
Spansk – dansk 
 

• Med udgangspunkt i selvvalgte taler af Fidel Castro, A. Fogh Rasmussen og P. Kjærsgaard 
ønskes en sammenlignende analyse med fokus på de sproglige og retoriske virkemidler og 
argumentationens opbygning. Diskuter sammenhængen mellem talernes form og den sam-
menhæng, de optræder i. Endelig ønskes en diskussion af, hvad der karakteriserer en god 
tale. 

Spændende opgaveformulering hvor man må gå ud fra at eleven har udvalgt tre taler. Det 
bør fremgå tydeligt, hvad der er det primære analyseobjekt. 
 
 

• Der ønskes en redegørelse for karakteristika der udgør genren magisk realisme. Endvidere 
ønskes en analyse og fortolkning af ”Como agua para chocolate” af Laura Esquivel, med 
fokus på forholdet mellem magi og realitet i kvindernes univers og madens magi. Sammen-
hold med fremstillingen af magi og realitet i romanuddraget ”Kvinden og aben” af Peter 
Høeg. 
Afslutningsvis bedes du med udgangspunkt i vedlagte citat af Isabel Allende diskutere hvor-
for magisk realisme især findes i den latinamerikanske litteratur. 

 
Udmærket opgaveformulering. 

 
 

• Gør rede for forskellen mellem realisme og magisk realisme. Analyser og fortolk på bag-
grund heraf Julio Cortázars ”El otro cielo”, Gabriel García Márquez’ ”Un señor muy viejo 
con unas alas enormes” og ”El mar del tiempo perdido” med særligt henblik på stilen. Per-
spektiver dine fund til Ib Michaels ”Hajskygger” og ”Fyret ved verdens ende” og hans stil, 
og diskuter i hvor høj grad han har fundet inspiration i den sydamerikanske tradition. 
 
 Opgaveformuleringen er udmærket, men de spanske tekster er for svære (også selv om de er 
oversat til dansk). 
 

 



• Der ønskes en redegørelse for skrivestilen ’magisk realisme’, herunder dens opståen og ud-
vikling. 
Dernæst foretages en sammenlignende analyse af hhv. Ib Michaels ”Hjortefod” og Miguels 
Angel Asturias’ ”El señor presidente” med særligt henblik på miljø- og personkarakteristik. 
Vurder forfatternes fremstilling af magthaverne. 
Du bedes endvidere karakterisere forfatternes brug af magisk realistiske træk. 
Sluttelig perspektiveres til Ib Michaels og Miguel Angel Asturias’ forfatterskab og liv. 
 
Udmærket opgaveformulering. 
 

 
• Der gives en kort præsentation af personen og kunstneren Frida Kahlo. Endvidere defineres 

begrebet surrealisme og der øres rede for Frida Kahlos forbindelse til denne retning. 
Dernæst ønskes en analyse af udvalgte billeder og der redegøres for den livshistorie, som 
billederne afspejler. Til brug herfor anvendes Frida Kahlo og Diego Rivera (Gyldendal 
2002) og udvalgte sider af Fridas dagbog.  
Til sidst inddrages billeder efter eget valg af Wilhelm Freddie og udsnit af Vilhelm Bjerke-
Petersens artikel ’Surrealisme’ med henblik på en sammenligning af de to malere. 
 
Det spanske tekstmateriale bør præciseres. Udvælgelsen af sider fra de to værker bør foregå 
i samarbejde med vejlederen, medmindre der er tale om en meget dygtig elev.  

 
 

• Der ønskes en kort redegørelse for den historiske baggrund for handlingen i Carlos Sauras 
”¡Ay, Carmela!” (Gyldendal 1993). I forlængelse heraf ønskes en analyse og fortolkning af 
nævnte drejebog med udgangspunkt i en karakteristik af de tre personer Carmela, Paulino 
og Gustavete. 
Dernæst ønskes en analyse af Pablo Picassos billede Guernica og Gustaf Munck-Petersens 
brev fra Spanien af 10.2.38. 
Til sidst ønskes en vurdering af Carlos Sauras og Picassos fremstilling af den spanske bor-
gerkrig og kunstnernes rolle under en krig. 
 
Udmærket opgaveformulering. Picassos Guernica kunne udelades. 

 
 
Spansk – samfundsfag 
 

• Hvordan påvirker børnemishandling identitetsdannelsen? 
Du skal besvare spørgsmålet gennem en analyse og fortolkning af drejeborgen til filmen ”El 
Bola” af Juan Antón Mañas. Du bedes karakterisere Pablo og Alfredo samt deres forældre 
med henblik på en sammenligning. Analyser endvidere Pablos udvikling vha. sociologiske 
begreber og teorier, idet du undersøger og vurderer hvordan hans identitetsdannelse påvir-
kes. Inddrag herunder betydningen af familie og grupper. 
Diskuter filmens opfattelse af barndommen og giv en fortolkning af dens budskab. 

 
Arbejder med en overordnet problemstilling. Besvarelse af et spørgsmål (som eleverne også 
kender fra AT-forløb). Problemformuleringen er fokuseret og beder om en sammenhængen-
de analyse. Godt eksempel på det flerfaglige i et studieretningsprojekt. 



 
 

• Redegør for væsentlige træk i ETA’s kamp for et selvstændigt Baskerland, tag afsæt i Fran-
cotiden, men læg hovedvægten på nutiden. Analyser hvilke metoder der anvendes i kampen 
om et selvstændigt Baskerland, samt hvorvidt disse metoder har opbakning i den baskiske 
hhv. spanske befolkning. Følgende spansksprogede artikler skal indgå: “Batasuna en la 
clandestinidad”: Gastaminza, El País 28-10-2007, “¿Por qué callan los impresarios 
vascos?”, J. L. Barbería, El País 4-11-2007, “ETA instruye a sus bases para atentar contra 
la alta velocidad en Euskadi”,  P. Ordaz, El País 18-11-2007 samt “El silencio en Hernani” 
af J. Rodríguez, El País semanal, juli 2007. Diskutér hvorvidt ETA’s valg af strategi er 
fremmende for at opnå organisationens mål, vurdér endvidere hvilken indflydelse den glo-
bale terrorbekæmpelse har på ETA’s muligheder for at nå sine mål. 

En spændende opgaveformulering med klare instrukser og masser af primærlitteratur på 
spansk - samt mulighed for at løfte emnet, vurdere og diskutere. Kræver en dygtig elev! 

 
• Der ønskes en kort historisk redegørelse for ETAs opståen og udvikling fra modstandsgrup-

pe til terrororganisation. Herunder ønskes en undersøgelse af begrebet nationalisme og 
dens betydning i konflikten. 
Med udgangspunkt i romanen "El hombre solo" af Berbardo Atxaga ønskes en analyse og 
fortolkning, der med inddragelse af relevante socialpsykologiske teorier og undersøgelser 
belyser, hvilke forskellige bevæggrunde og kræfter der har motiveret organisationens med-
lemmer. Forfatterens holdning til ETA belyses. 
Vurder hvorledes ETA og den baskiske nationalisme kan true det spanske demokrati og 
overvej, om der er mulige løsninger på konflikten. 
 
Meget omfattende opgaveformulering – kræver en meget dygtig elev (særlig sidste del af 
opgaveformuleringen). 

 
 
Spansk – naturgeografi 
 

• Der ønskes en redegørelse for årsagerne til og omfanget af immigrationen fra Nordafrika til 
Spanien. 
Dernæst ønskes en analyse af teksten ”Cuando la ley se impone a la generosidad”,”Luchar 
en solitario” og ”Moros en la costa” på de vanskeligheder immigration medfører af person-
lig, politisk og demografisk art. 
Til slut ønskes en vurdering af hvilke faktorer, der kunne medvirke til at mindske indvan-
dringen og af de konsekvenser, det får for afsender- og modtagerlandene. 
 
Udmærket opgaveformulering, dog er det et meget omfattende tekstmateriale på spansk. 

 
 
4. Bedømmelse 
Der var stort set enighed mellem censorerne til trods for de forskellige faglige briller, og censuren 
gav ikke anledning til de store problemer. Det var vigtigt at de to censorer kunne se deres fag og 
fagets faglige mål i opgaven, som nogle gange faldt i to afdelinger, en for hvert fag, men heldigvis 
også i mange tilfælde blev til enhed, hvor fagene smeltede sammen. 



 
Generelt havde alt for mange skoler ikke præciseret hvilke(t) fag der var hovedfag. Det bør fremgå 
klart af titelbladet, da det jo i et fag som spansk har betydning for mængden af de spansksprogede 
tekstmateriale og den måde det bearbejdes på. Endvidere er det vigtigt at det defineres forud for 
udarbejdelsen af opgaveformuleringen og ikke mindst er det væsentligt af hensyn til censor. 
 
Ved bedømmelse af besvarelser, hvori spansk indgår, bedømmes det, om eleven formår at tildele 
det fremmedsprogede kildemateriale en fyldestgørende rolle i besvarelsen i relation til de faglige 
mål i spansk. Der skal citeres relevant fra det fremmedsprogede kildemateriale, og citaterne skal 
kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen. Hvis fremmedsprog indgår i et studieret-
ningsprojekt, og der ikke benyttes primært kildemateriale på de(t) pågældende fremmedsprog, er 
der tale om en utilfredsstillende besvarelse. 
 
 
5. Konklusion 
Det anbefales at skrive det spanske tekstmateriale ind i opgaveformuleringen for på den måde at 
sikre, at eleven bruger det spanske tekstmateriale. ’Selvvalgt materiale’ er ikke en god idé, og det 
kan i værste fald føre til at eleven ikke inddrager tekstmateriale. 
 
Det har været diskuteret i hvilket omfang eleven skal citere på spansk. Der skal citeres og det skal 
gøres i et omfang, så eleven dokumenterer at have læst og forholdt sig til det spanske tekstmateriale. 
En opgave med spansk som hovedfag er baseret på et større tekstmateriale end når faget ikke er 
hovedfag. Det betyder naturligvis også at omfanget af citater er større når spansk er hovedfag. 
 
I øvrigt betød SRP en renæssance for ”La casa de los espíritos” og ”¡Ay, Carmela!”. 
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