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LA CIÉNAGA
Dirección e guión Lucrecia Martel Ano 2001 Duración 103 min. Foto Hugo 
Colace Son Hervé Guyader, Emmanuel Croset, Guido Berenblum, Adrián 
De Michele Montaxe Santiago Ricci Intérpretes Mercedes Morán, Graciela 
Borges, Martín Adjemián, Leonora Balcarce, Silvia Baylé, Sofía Bertolotto 
Distribución Wanda Visión

Sinopse La ciénaga fai un uso evocativo do espazo, a linguaxe e o son para 
retratar unha familia arxentina de parentes atrapados entre o estancamento 
e a supervivencia. O gran debut de Lucrecia Martel (primeiro filme da súa 
triloxía de Salta) ofrece unha visión visceral da clase, familia, sexualidade e 
sociedade, tecendo unha narración complexa sobre as relacións humanas.

«A solidaridade reduciuse a entullo e a xente tense que valer por si mesma. 
Sinto que os personaxes do meu filme están abandonados. Eu mesma 
síntome así e esténdoo aos meus personaxes» (L Martel).

Galardóns Premio Alfred Bauer no Festival de Berlín (2001) • Mellor guión en 
Sundance (2001) • Mellor filme no Festival da Habana (2001).
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a miña vida e o meu crecemento foron corais. É algo que ten que ver coa existen-
cia humana, cunha cantidade de xente que coñeces, unha cantidade de afectos, de 
paixóns, moi complexa, moi forte. Nese maremoto é bastante difícil saber situarse, 
poñerse unha meta e cumprila. Lita [Stantic] anóxase porque ás veces son impun-
tual, chego tarde, pero saír da casa e chegar á hora paréceme unha fazaña que non 
sei se vou lograr, porque a realidade é tan convulsa, tan pouco lineal...

Por que La ciénaga? Que lle evoca o título? Eu tiña moito medo de que por 
mor do título houbese unha intención de interpretación simbólica do filme, da 
que estou moi lonxe. Unha ciénaga non é un pantano, é un lugar onde chían unha 
cantidade de bechos e paxaros, e toda unha vida pequena. Son lugares intensos. 
O sentido do título ten que ver directamente con ese clima, co verán, con eses 
lugares onde chove moito e que teñen esa densidade.

O universo feminino é determinante no filme... A pesar de que a vida moderna 
nos puxo noutro lugar ás mulleres, ese vello dito que afirma que a muller é a raíña 
da súa casa é bastante verdadeiro, salvo excepcións, que tamén coñezo, por supos-
to. As mozas de agora están moito máis na rúa do que eu estaba na miña adoles-
cencia, pero, segundo a miña experiencia familiar, o feito de permanecer moito 
tempo dentro da casa fai que as mulleres teñan un coñecemento moi detallado do 
seu funcionamento, da súa economía, dos seus movementos, da súa xeografía. A 
nai e as fillas comparten este coñecemento, mentres que os varóns adoitan ser uns 
pensionistas, que unha trata ben e quere, mais que están sempre de paso. Encan-
taríame saber como é a percepción que os varóns teñen dunha casa, pero por agora 
o único que sei é que é moi distinta de como a percibimos as mulleres.

É moi chamativa a maneira en que circula o desexo no filme, como se comparte 
cama, roupa... Eu nunca deixei de sentir a sensualidade interna da familia, que 
non é preciso que se poña en acto, nun incesto concreto. Pero está sempre esa 
sensualidade, porque os irmáns medran de súpeto e son coma homes, e as fillas 
logo sentimos que o noso pai nos percibe xa coma mulleres e non só coma fillas, 
e apártanos de certas cousas que antes podiamos facer xuntos: unha sesta, por 
exemplo. Vaste decatando dese fluído sensual dunha familia, que nos nenos é moi 
aberto: rózanse, fréganse contra os pais, os irmáns. Esa enorme confianza que 
uns corpos teñen cos outros sempre está presente. E en relación co filme, especi-
ficamente, non quería que isto se asociase cunha idea de decadencia, senón, pola 
contra, cunha forza vital.

Como naceu La ciénaga? Eu escribía sobre xeneralidades, cousas que lembraba e 
que me gustaban. Debería volver mirar aqueles primeiros cadernos. Houbo un in-
tre no que sentín que xa estaba en condicións de crear o guión: cando unha amiga 
me contou un episodio dunha tía súa que era alcohólica. Contouno realmente ben 
e incorporeino ao comezo do filme, sentindo que ese podía ser o disparador que 
ordenase todo o que escribira arredor desas escenas familiares.

O son de La ciénaga é moi elaborado, a diferenza do que adoita ser habitual no 
cinema arxentino. Por que? Sempre tiven máis clara a banda de son cá imaxe. 
Algo que me parece importante en La ciénaga é que, aínda que non haxa un na-
rrador definido, o que era un risco ben grande, o punto de vista non ía ser o meu 
coa miña idade, senón o de cando era cativa. De cativa, se cadra, non entendes 
moitas cousas, mais es moito máis perceptiva. Iso foi para min unha clave para 
a posición da cámara: non intentar ser descritiva porque non confiaba moito en 
que mostrando máis fose aclarar nada. No cinema, o máis táctil que unha ten para 
transmitir, o máis íntimo, é o son. O son métese dentro, é moi corporal. E para ser 
fiel a esa perspectiva infantil, traballei coa idea de que o son puidese contar máis 
cá imaxe, mesmo máis cás verbas...

Pola cantidade de voces superpostas, máis ca de diálogos cruzados podería fa-
larse de polifonía... Teño unha débeda enorme con toda a xente que coñezo, 
porque sinto que o filme foi unha cuestión de prestarlle atención aos demais. A 
min encántame o mundo da conversa. Podo pasar horas conversando e escoitan-
do conversas, especialmente familiares, nas que non se pretende demostrar nada 
nin enarborar unha idea, senón simplemente demostrar os afectos. E son moi 
complexas estas conversas. Algunha vez graveinas para poder discernir onde se 
producía cada cousa. Hai temas que comezan, desaparecen e de socato volven 
xurdir en distintas formas, son relatos que volven aparecer de moitos xeitos: a 
dinámica interna do conto, que ten a súa propia vida. Por iso me custou moito 
a edición, porque me parecía que se quitaba unha palabra, a situación seguinte 
perdía sentido.

Como foi a súa relación co filme mentres lle ía dando forma? Tratei de ser o 
máis severa posible comigo mesma. A min paréceme que o filme é moi clásico. O 
único que sentía é que a eses acontecementos non lles podía dar unha construción 
dramática convencional, porque era forzar a realidade e facerlle perder o máis tre-
mendo que para min ten a existencia, e é que é moi difícil distinguir o argumento. 
Así a todo, hai pequenos elementos que van conformando ese aquel de monstro e 
paréceme extremadamente sensual o intento, o esforzo de atoparlle unha forma, 
que creo que está nos detalles. Alguén me dixo que o filme era coral e eu creo que 
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