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Shan zha shu zhi lian. China, 2010. Cor, 114 min. Xénero: Drama romántico 
|  Dirección: Zhang  Yimou | Guión:  Yin  Lichuan,  Gu  Xiaobai,  A  Mei | 
Produción:  Cao Hyuai, William Kong, Hugo Shong, Zhang Weiping (Beijing 
New Picture Film Co) |  Fotografía:  Zhao Xiaoding |  Montaxe:  Peicong | 
Música: Chen Qigang  | Intérpretes: Zhou Dongyu (Jing), Shawn Dou (Sun), 
Xi Meijuan (nai ), Li Xuejian (Zhang), Cheng Taishen (Sr. Luo), Sa Rina (tía)
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SINOPSE
a

Jing, unha estudante inxenua de ci-
dade que debe trasladarse a unha 
remota  aldea  na  montaña  para  a 
súa 'reeducación' durante a Revolu-
ción Cultural. O seu pai foi encarce-
rado por dereitista e a súa nai loita 
para  alimentar  ao  seu  tres  fillos. 
Jing  sabe  que  tanto  o  seu  futuro 
como  o  benestar  da  súa  familia 
dependen do seu bo comportamen-
to en opinión das autoridades. Bas-
taría cun erro para arruinar as súas 
vidas. Pero a súa prudente e tran-
quila  existencia  vese  trastornada 
cando se namora de Sun, o encan-
tador fillo dun militar de elite. Pola 
diferenza social  que os separa,  un 
romance entre eles é impensable e 
perigoso. Pero a atracción é mutua, 
poderosa  e  innegable.  Jing  tenta 
resistirse,  pero  Sun  perséguea, 
mesmo despois de que a moza re-
grese á cidade. O amor entre ambos 
florece;  é  un  amor  puro,  apaixo-
nado e secreto. Ninguén debe deca-
tarse, e menos aínda a nai de Jing. 
De súpeto, Sun desaparece. Cando 
volve, Jing dáse conta de que algo 
cambiou.  Deberá  revisar  as  súas 
ideas  sobre  o  amor,  a  honra  e  a 
lealdade  antes  de  decidir  no  que 
cre  realmente.  A  vida  de  ambos 
nunca volverá ser a mesma. 

NOTAS DO DIRECTOR

Este filme existe a pesar da época; 
unha época na que namorarse era 
todo un reto para dous mozos. Aín-
da que os tempos cambiaron desde 
entón,  creo  que  o  público  actual 
pode emocionarse e sentirse inspi-
rado  por  esta  película.  Créoo  así 
porque  o  amor  é  puro  e  eterno. 
Ocorreu entón e  segue ocorrendo. 
Pode  ser  comprendido  a  calquera 
idade, por calquera raza ou pobo, 
por calquera clase.  Nese sentido, a 

historia é significativa e atemporal. 
Conmoveume profundamente a pu-
reza do amor destes personaxes.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como lle chegou este proxecto?
Entregáronme un guión baseado na 
novela Amor baixo o espiño branco, 
de A Mei, no verán de 2008, cando o 
país  se  preparaba  para  os  Xogos 
Olímpicos. Dixéronme que debía le-
lo xa que trataba duns  mozos  aos 
que mandaban ao campo para a súa 
reeducación nos anos 70, unha ex-
periencia  que  eu  mesmo  vivín.  O 
amor simple e puro descrito na his-
toria  conmoveume.  Fundamental-
mente, o filme fala de temas eter-
nos: a vida e o amor. Quixen evitar 
calquera tipo de esaxeración e pos-
ta  en  escena  elaborada.  Preferín 
cinguirme a unha narrativa simple, 
mínima,  e  deixar  que  a  historia 
fluíse soa.  

Por  que  escolleu  a  dous  actores 
descoñecidos para os amantes?
Quería que a  película fose  fresca, 
pura.  Os  actores  noveis  son  como 
unha páxina en branco. Non preci-
san actuar, poden interpretarse a si 
mesmos. E para mergullarse total-
mente  nun  filme,  axuda  non  ter 
unha filmografía detrás. Os actores 
Zhou e Dou son novos e inxenuos, 
puros, como os mozos dos anos 70. 
Souben que eran perfectos en canto 
os coñecín. Non teño dúbida de que 
son a clave do filme. Pedinlles que 
sentisen  máis  que  actuasen.  Mon-
taba cada noite, despois de rematar 
a rodaxe. A súa interpretación me-
lloraba  a  diario  e  centreime  cada 
vez máis na interacción de ambos.

O filme transcorre na Revolución 
Cultural. Como ve esa época?
Foi  unha  traxedia  para  a  nación, 
para millóns de chineses e para min 
mesmo. Mandáronme ao campo du-
rante  tres  anos  e  logo  tiven  que 
traballar sete anos nunha fábrica. A 
miña situación era como a de Jing, 
mesmo peor. A aterradora sensación

de ser  inferior  perseguiume desde 
entón. Mesmo cando aprobei o exa-
me de ingreso na Escola de Cinema 
de Pequín,  estaba preocupado por 
se me rexeitaban por mor do meu 
historial familiar. Non se borran ese 
tipo de recordos  persoais  e  nacio-
nais. A impresión quedará para sem-
pre.  Pero  non  quixen  facer  esta 
película por iso. Quixen rodala por-
que na historia orixinal, o amor e a 
expresión  dese  amor  conmovéron-
me. Naquela época, as persoas ex-
presaban  as  súas  emocións  doutra 
forma,  pero  realmente  as  expre-
sións superaban á época. Díxenme a 
min mesmo que non debía mostrar 
as  feridas.  A dor  está  e  permane-
cerá nos nosos corazóns, pero debe-
mos  mostrar  a  beleza  do  ser 
humano. 

É un tema sensible, a censura pe-
diulle que fixese algún cambio?
Todo  foi  moi  ben.  Tamén  se  con-
moveron  e  tomárono  como  unha 
historia de amor. Recoñezo que hai 
limitacións á hora de facer cinema 
en  China,  pero  todo  depende  de 
como se enfronta un ao problema. 
Todos  traballamos  en  sociedades 
con limitacións. A longa historia chi-
nesa e todos os seus problemas son 
unha fonte inesgotable de boas his-
torias. Espero que China sexa cada 
vez  máis  aberta,  e  que a  censura 
sexa cada vez máis tolerante, pero 
para iso cómpre tempo.

O DATO: A PROTAGONISTA

Naceu en 1992 en Shijiazhuang, na 
provincia de Hebei. Estaba a piques 
de acabar a secundaria cando a es-
colleron  para  o  papel.  O  equipo 
percorreu case todas as escolas de 
arte do país  en busca da protago-
nista.  Tras  ver  a  miles  de  mozas, 
acabaron descubrindo a Zhou Dong-
yu na Academia de Arte de Nanking, 
onde ía ingresar nun curso de dan-
za.  A  súa  inxenuidade  chamou  a 
atención do axudante de dirección 
e conmoveu a Zhang Yimou.
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