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Quando Camila estreou, eu estava terminando o colegial. Em quase todos os programas de

televisão, apareciam duas mulheres que eram as responsáveis por aquele sucesso sem

precedentes: María Luisa Bemberg e Lita Stantic. O filme batia recordes de público. Era um

filme romântico entre uma jovem e um padre. Isso, na minha escola, era tabu – e, portanto,

assunto de interesse. No instante em que o longa estreou em Salta, fomos. Eu nunca tinha

visto um filme argentino assim. Os espectadores completamente comovidos. Não se falava de

outra coisa naqueles dias.

O romantismo do filme não me chamou muito a atenção, mas a determinação de Camila em

seguir seu desejo – que se unia à determinação com que Lita e María Luisa falavam sobre

fazer cinema. O final (quando as almas de Ladislao e Camila conversam, após ambos serem

fuzilados) me irritou um pouco. Eu começava a desacreditar na Vida Eterna.

Tenho uma lembrança falsa, na qual saio do cinema e a cidade está cheia de papéis voando.

Na verdade, é uma imagem de um ano antes, quando se festejou o fim da ditadura. Não posso

separar essa estreia da alegria imensa que havia nas ruas pelo começo da democracia.

Anos depois, em Buenos Aires, eu estudava em uma escola de cinema e li uma notícia na

qual María Luisa Bemberg dizia que estava fazendo um filme sobre Sor Juana y que pensava

rodá-lo na Bolívia. Eu havia lido o livro de Octavio Paz, e pensei que poderia ser uma pessoa

útil. Eu tinha 22 anos. Escrevi uma carta a María Luisa Bemberg. Tinha fé nas cartas; aos 15

anos, havia enviado uma à NASA pedindo um mapa celeste do hemisfério sul, e me

responderam.

Uns dias depois, às dez da manhã, acordei com o telefone. Era María Luisa Bemberg. Caio da

cama tentando parecer que estava acordada e decente. Ela me diz que pode ligar mais tarde.

Que delicadeza. Falamos alguns minutos: o filme não seria feito na Bolívia, e estavam vendo



onde, mas por enquanto estava tudo postergado. E que eu passasse na produtora. Nunca tinha

sido tão generosa e educada como com María Luisa naquele dia.

Fui à produtora GEA uns dias depois. Não me chamou a atenção que fossem todas mulheres

ali. Tive uma reunião com Lita Stantic; naquele momento estavam por filmar El verano del

potro, acho. Me perguntou se eu sabia dirigir, minha resposta foi hesitante, fazia uns anos que

eu tinha batido um carro. Não me escolheram, com muito bom senso.

Um tempo depois, acho que quase um ano depois, li que o filme de Sor Juana ia finalmente

ser feito em Buenos Aires, em estúdio. Escrevi uma segunda carta a María Luisa. Mas nunca

a entreguei. Guardo-a com o envelope fechado, até hoje.

12 anos depois, voltei a ver Lita, quando lhe entreguei o roteiro de O pântano.

Camila semeou um mal-entendido em mim. O cinema era algo de mulheres. María Luisa e

Lita abriram um caminho para muitas mulheres de minha geração. E, com o tempo, valorizei

mais a audácia de María Luisa para descrever criticamente sua classe privilegiada.
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