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LA NIÑA SANTA
Dirección Lucrecia Martel Guión Lucrecia Martel e Juan Pablo Domenech 
Ano 2004 Duración 106 min. Fotografía Félix Monti Son Guido Berenblum, 
Marcos De Aguirre, David Miranda, Víctor Alejandro Tendler Montaxe 
Santiago Ricci Música Andrés Gerszenzon Produción Lita Stantic, Álvaro 
Urtizberea, Nora Kohen, Alfredo Ghirardo, Esther García, Pedro Almodóvar, 
Agustín Almodóvar Intérpretes Mercedes Morán, Carlos Belloso, Alejandro 
Urdapilleta, María Alche, Julieta Zylberberg, Mía Maestro, Mónica Villa, 
Marta Lubos, Alejo Mango, Arturo Goetz Distribución El Deseo

Sinopse Situado nun hotel familiar durante un congreso médico, o segundo 
filme de Martel adéntrase na crecente sexualidade e o fervor relixioso de 
dúas adolescentes. Martel compón un mosaico de detalles matizados, sons 
sutís e intres fugaces, crea un retrato notable da adolescencia e mostra a 
vida como forzosamente indefinida e confusa.

«O desexo é algo ingobernable, que pode terse cara a calquera persoa. O 
desexo está sempre por enriba da lei e as limitacións. O desexo móstranos 
xustamente que o mundo pode ser de moitos xeitos» (Lucrecia Martel).

Galardóns Nominada á Palma de Ouro en Cannes (2004).
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Neste filme o síntoma físico é a febre. Non tiña que haber nada externo, 
todo debía ser invisible, non tiña que haber nin laceracións nin roturas. A 
febre relaciónase co desexo e a éxtase relixiosa, é o corpo quente. Cando 
escribo, case sempre comezo polas enfermidades. Para min, lonxe de ser 
unha cousa tan negativa, como adoita suceder moitas veces porque se apro-
xima a morte, a enfermidade ten algo marabilloso, que é a desactivación 
da percepción domesticada. Activa outra percepción. Non falo da persoa 
cega que ten máis tacto. O meu exemplo é a febre, que para min ten algo 
de adición, especialmente na infancia. É coma unha droga. Ou a hepatite, 
cos seus corenta días de cama. Organízaste outro mundo...

Texto completo dispoñible en https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/ra-
dar/9-1390-2004-05-02.html. Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra. 

Falo de relixión, a católica, que é a miña, porque é onde aprendín un xeito 
de pensar. Un sistema de pensamento que define unha «natureza» para as 
cousas e un sentido da existencia. Un sistema que confía en que Deus dis-
puxo todo en forma de plan, en que organizou as cousas cara a un fin. Pero 
cando, por distintos camiños, alguén chega á conclusión de que tal Arqui-
tecto non existe, cando menos neses termos de «vontade divina», o mundo 
revélase no seu misterio, na súa inxustificada existencia. É inevitable sentir 
certo desamparo, que de ningún xeito é triste nin paralizante, senón in-
menso e marabilloso. E é o desamparo divino, o abandono das criaturas 
á súa sorte, sobre o que preferín construír o meu propio pensamento. La 
ciénaga, La niña santa, xiran arredor diso. O relixioso é unha cuestión ex-
tremadamente actual para min. Obríganos a pensar en nós, abandonados 
nesta terra ás nosas propias guerras, aos nosos propios cárceres, sen embar-
go, capaces de ser inmensamente libres.

Hai algo entre a medicina e a santidade que me interesa. Os corpos doen-
tes e os corpos sans. As lepras de Job, onde se agochan Deus e mailo Demo. 
Os santos doentes de santidade e os seus milagres de sanación. As chagas 
dos estigmas e a idea de paixón. O médico da alma. Os doentes tan doentes 
que semellan monstros. Gústame pensar nos montros. Na antigüidade a 
aparición dun monstro, alguén fisicamente contrafeito, era un sinal divino. 
Un gran cataclismo achégase, algo vai acontecer, naceu un neno con cola 
de ra. O Monstro, quen sinala, quen revela os designios divinos. Os mons-

tros mutaron co tempo e apareceron outros monstros, os dexenerados, as 
medidas arias, os asasinos en serie vestidos con coiro humano, as ligas de 
coiro?, o petiso orejudo1, os pobres en xeral, que ameazan coas súas mons-
trosas carencias. Dende Aristóteles, pasando por Plinio, os fisionomistas, 
o libro de Lavater (con prólogo de Goethe), os frenólogos,  a antropoloxía 
antropométrica, a antropometría forense, a alma e o corpo, tantas veces 
separados para ser santos, volvéronse reunir no mal.

Sei da existencia dun libro que estuda as similitudes morfolóxicas nos pés  
das prostitutas. Habería unha pegada de prostitutas? Non sería bo que 
analizásemos na praia as pegadas das nosas nais, as nosas propias? Serán os 
tacóns pequenas próteses para os pés das prostitutas? Será por iso que non 
nos deixaban usar tacóns no colexio? A finais do século xix, a preocupación 
por descubrir a alma das persoas na carne non tiña límites. E neste filme 
todo iso está de xeito subxacente, todo o tempo, teño que dicilo. Hai un 
capítulo dos comentarios de Francisco de Veyga ao Código civil arxentino, 
coido que de 1901, dedicado á responsabilidade xurídica dos monstros, 
onde analiza con moito esmero o caso dos siameses, un corpo con dúas ca-
bezas, unha cabeza con dous corpos, cantos responsables? Gústame pensar 
a humanidade coma unha familia de fenómenos que traizoan toda previ-
sibilidade.

O relixioso é un tema extremadamente actual, que asolaga toda cultura e 
reborda por fóra de todos os templos, e obríganos a pensar en nós, a huma-
nidade, aquí, abandonada nesta terra, ás nosas propias guerras, aos nosos 
propio cárceres. Non deberiamos intentar establecer un pacto entre nós, 
para organizar este mundo de xeito que nos pareza mellor para a felicidade 
de todo o mundo, sen intentar facernos iguais? No fondo paréceme un 
mellor camiño có «non viñemos para liberar escravos, senón para facelos 
bos», di San Pablo. Eu coido que é hora de liberar.

1 (N. da T.) Cayetano Santos Godino, alcumado “El Petiso Orejudo” (1896 - 1944), foi un 
asasino en serie, un dos maiores sociópatas da historia arxentina.

Pressbook do filme, dispoñible en: http://www.laninasanta.com/entrevista.html.
Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


