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Benedetta de Paul Verhoeven podria ser 
considerada com una apologia del caos lúdic, 
en el millor sentit de la paraula. Al llarg de dues 
hores, la història d'un relat de desig i exorcisme 
es barreja amb una visió iconoclasta respecte 
a la religió i respecte al cinema de gènere, per 
acabar desembocant en un autèntic deliri visual. 
Tot plegat sembla difícil i complicat d'harmonitzar. 
Determinades escenes tenen un regust de gran 
superproducció i altres semblen derivar cap a cert 
cinema eròtic dels anys setanta. Aquest caos no 
fa altra cosa que reflectir el millor del cinema de 
Verhoeven, el seu gust iconoclasta que moltes 
vegades envolta d'un cert sentiment amarg. El 
kitsh de Las Vegas de Showgirls és substituït 
per un convent on dins seu poden passar coses 
sorprenents i l'escàndol generat per l'entrecuix de 
Sharon Stone de Basic Instinct és canviat per un 
aparell consolador amb la imatge de la verge, que 
remet a la creu amb una navalla que apareixia a 
Viridiana de Luis Buñuel.
Als seus 84 anys d'edat i després de moltes 
dificultats en el procés de muntatge de la pel·lícula, 
Verhoeven ha aconseguit donar forma a un vell 
projecte d'adaptació d'un llibre de Judith C. Brown 
titulada Sor Benedetta, entre santa i lesbiana. 
La història parteix d'uns fets reals esdevinguts a 
Pescia al segle XVII quan una jove monja tenia 
uns èxtasis místics que la van convertir en una 
santa. En els seus deliris podia declarar l'amor 
amb Jesucrist i oferir-li fer l'amor mentre aquest 
estava crucificat. Un temps després dels diferents 
deliris de caràcter místic ens trobem que Sor 
Benedetta va passar de ser una monja santa a ser 
convertida en proscrita. L'escàndol va esclatar en 
descobrir-se les seves relacions amoroses amb 
una altra monja que acabava d'arribar al convent, 
sor Bartolomea.
Aquest pretext argumental permet a Verhoeven 

Interior d'un convent

enllaçar Benedetta amb els seus relats de 
dones difícils de qualificar que amaguen les 
seves veritats i anteposen els impulsos del 
desig a tota possible norma. En Benedetta 
mai sabem si l'èxtasi místic de la jove monja 
és una mentida provocada o no és més que 
una qüestió de fe. En canvi, sí que tenim 
clar que l'amor carnal, el desig i la passió 
transforma la seva vida. Verhoeven juga 
amb la irreverència des de l'excés visual, 
barrejant estils diferents, mostrant un cop 
més la seva habilitat per la deriva narrativa 
de caràcter novel·lesc i per construir grans 
posades escenes espectaculars que juguen 
entre l'artifici i el naturalisme. El que menys 
interessa a Verhoeven és trobar la fidelitat 
històrica amb els fets, Benedetta parla de 
mons possibles que connecten amb els inicis 
de la seva filmografia, especialment Los 
señores del acero. Verhoven juga amb la 
ironia, fa un retrat sarcàstic de la inquisició 
i sap capgirar les situacions i convertir els 
botxins en víctimes i les víctimes en botxins. 
En alguns moments sembla com si ens 
trobéssim amb una producció europea de 
caràcter acadèmic que després és pervertida 
per una estètica que remet a certs films eròtics 
dels anys setanta com Interior d'un convento 
de Wallerian Borowzyck però també com amb 
certa tradició de pel·lícules de desig en els 
convents des de Black Narcisus (1947) de 
Powell / Pressburger fins Extramuros (1985) 
de Miguel Picazo. Una construcció en la qual 
també sorgeixen algunes ressonàncies que 
remeten cap a l'univers de Luis Buñuel.
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