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a

En febreiro, nos pantanos do noroes-
te  de  Arxentina,  a  sufocante  calor
mestúrase  con  choivas  tropicais.
Dúas familias  (unha de clase media
urbana e outra de produtores rurais
en decadencia) entrecrúzanse no so-
por provinciano dunha Salta caótica
e inmutable, onde nada sucede pero
todo está a piques de estalar. Un día
todo cambia cando un accidente une
estas dúas familias.  

CRÍTICA EN THE CRITERION 
COLLECTION (D. Oubiña)

A apertura de O pantano semella un
erro. Unha tormenta detrás das mon-
tañas, un grupo de persoas ao redor
dunha piscina pútrida, calor, un acci-
dente doméstico: nada nos dá o tipo
de información que esperamos. On-
de estamos? Quen son estes perso-
naxes?  Que  está  a  pasar?  Ningún
manual de guión recomenda introdu-
cir unha película así. De feito, men-
tres desenvolvía a súa ópera prima, a
Lucrecia  Martel  aconselláballe  cen-
trarse nun ou dous personaxes, es-
coller un argumento e darlle ao filme
un tema máis definido.
a

Hai moitos personaxes, e as súas re-
lacións seguen a ser confusas mes-
mo despois de identificar as súas co-
nexións familiares. É difícil dicir o que
é central e o que é secundario en ca-
da imaxe, xa que a historia evita en-
fatizar  calquera  situación  sobre  ou-
tra.  Pero  iso  é precisamente  o que 

distingue  este  impresionante  filme.
Promiscuidade,  confusión,  incerte-
za: o que relata a película está con-
tido na forma en que o relata. De ter
seguido os consellos que lle deron,
esta  sería  unha  película  máis  efi-
ciente,  pero  O  pantano é  precisa-
mente unha fita sobre procuras im-
produtivas, o tempo perdido, a inac-
tividade. Os personaxes están meti-
dos nun pantano e ningún deles pa-
rece notar que se afunden sen es-
peranza de rescate.
a

Hai moitas historias n'O pantano e a
película  deixa  entrever  todas  elas
sen  comprometerse  con  ningunha.
En vez dunha obra coral na que se
entrelazan fíos narrativos, este é un
película afundido en narrativas po-
tenciais.  A fita  é un gran exercicio
de elipse e uso do espazo fóra da
cámara;  as escenas comezan pola
metade  e  interrómpense  antes  do
seu  resultado,  e  sempre  hai  algo
que se moveu ou eliminou dun pla-
no ao seguinte. 
a

Así, a historia desenvólvese dun xei-
to  astuto  e  calculado.  Martel  crea
situacións inquietantes, despois evi-
ta e ignora os danos potenciais. Pe-
ro  seguimos  inquedos  polos  acci-
dentes  que  parecían  inevitables  e
quedan connosco como o que po-
dería  ocorrer.  Neste  mundo,  cada
imaxe é só a metade do que se po-
de  ver.  Detrás  da  aparentemente
caótica acumulación de personaxes
e situacións, Martel  trata o cinema
como  un  proceso  subtractivo  e  a
película como unha redución, aínda
que  o  que  exclúe  permanece  nos
suburbios da imaxe, complicando o
que vemos.
a

Nesta visión, o son nunca é  redun-
dante do que aparece na pantalla.
Poucos  cineastas  contemporáneos
exploraron  as posibilidades  do son

de xeito expresivo. Martel non adoita
facer storyboards, pero sempre traza
a súa paisaxe sonora antes de filmar.
a

Martel e os seus compañeiros de xe-
ración (Martín Rejtman, Pablo Trape-
ro ou Lisandro Alonso), cada un ao
seu  xeito  e  a  pesar  da  dificultade
económica que tiñan para facer pelí-
culas, reaccionaron contra o cinema
arxentino anterior (solemne, conven-
cional,  conformista)  e  provocaron a
profunda renovación da industria co-
ñecida como novo cinema arxentino.
As súas películas pódense ver como
rexistros sismográficos das devasta-
cións en serie causadas pola ditadu-
ra militar dos 70, a crise socioeconó-
mica dos 80 e o salvaxe neoliberalis-
mo dos 90. A política pode non estar
explicitamente á cabeza das obras,
pero  é  omnipresente  nelas,  infor-
mando  as  relacións  e  o  comporta-
mento dos personaxes.  N'O panta-
no, un dos maiores logros do move-
mento,  maniféstase  no  mundo  de-
sesperado e afundido que habitan: a
casa destruída, a deixadez dos adul-
tos, as cicatrices dos nenos, os pre-
xuízos de clase, o opresión silencio-
sa das mulleres. As vellas tradicións
están desgastadas, pero o futuro pa-
rece ser unha infinita chaira de cinis-
mo e estancamento.

Realizada  xusto  antes  dunha  nova
crise política en Arxentina en 2001, o
filme de Martel, coa violencia mode-
rada nas súas actuacións e diálogos,
converteuse  nunha  rara  expresión
dun momento extremadamente pro-
blemático  na  historia  recente  do
país. É unha obra mestra de madu-
rez singular,  que non evidencia nin-
gún dos pasos en falso que a miúdo
asolan  as  primeiras  obras;  non  hai
torpeza,  vacilación nin  inseguridade
nestas  imaxes.  O  pantano anticipa
unha carreira que, desde o principio,
irradiaba unha rara perfección.
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