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LILTING

FICHA TÉCNICA

Lilting. Reino Unido, 2014. Cor, 91 min. Xénero: Drama | Dirección e guión:
Hong Khaou | Produción: Dominic Buchanan (Microwave, SUMS*, Stink Films)
| Fotografía: Urszula Pontikos | Montaxe: Mark Towns | Música: Stuart Earl |
Intérpretes:  Ben Whishaw (Richard),  Cheng Pei-Pei  (Junn),  Andrew Leung
(Kai), Peter Bowles (Alan), Naomi Christie (Vann), Morven Christie (Margaret)

PREMIOS
a

Festival de Sundance 2014
Mellor Fotografía

SINOPSE
a

Unha  muller  chinesa  que  vive  nun
xeriátrico en Londres acaba de per-
der o seu fillo nun accidente. A pa-
rella  do  mozo  tentará  achegarse  a
ela para non abandonala durante o
duelo.  Pero  hai  varias  barreiras  na
súa  relación,  sobre  todo  culturais.
Non falan  o  mesmo idioma, e  ade-
mais a nai non sabía que o seu fillo
era homosexual. Fronte a este pano-
rama, o mozo esfórzase en xerar un
achegamento coa persoa que proba-
blemente  máis  entenda  o  valor  do
que el acaba de perder.

NOTAS DO DIRECTOR

A miña  familia  inspiroume  directa-
mente a idea desta historia. Nós, re-
fuxiados políticos de Cambodia, che-
gamos a Inglaterra nos anos 80. A mi-
ña  nai  quería  dar  aos  seus  fillos  o
mellor futuro posible. Ao ser novos,
non nos custou adaptarnos á nova vi-
da,  á  nova  cultura,  a  nova  lingua.
Por desgraza, non foi tan fácil para a
miña nai, que 30 anos despois segue
sen dominar o inglés. Tomei esta si-
tuación como punto de partida. Ima-
xinei o que sería a súa vida se o seu
único vínculo co exterior  desapare-
cese. Como se apañaría? 

Por este motivo, o idioma convértese
no elemento constitutivo da historia.
Quixen  abordar  a  comunicación  e,
sobre todo, o aspecto negativo des-
ta. Todos sabemos que a comunica-
ción  pode  levar  á  comprensión  e
axudar a superar as diferenzas cultu-
rais, pero tamén pode resultar des-
trutiva e xerar conflitos.

Quixen  utilizar  o  “tradutor”  como
elemento narrativo porque de neno
pasei  moito  tempo  traducindo  os
programas da tele para a miña nai. A
cuestión era saber se esta idea sería
viable  ao  longo  de toda  a  película
debido  aos  problemas  dos  ensaios.
Pareceume que podía funcionar; se o
guión era forte abondo, non tiña na-
da  que  temer.  É  curioso  cando  hai
público mixto na sala, con xente que

entende inglés e mandarín. Créase
unha dinámica con parte do públi-
co que reacciona antes que o resto.

Influíume en gran medida a película
de  John  Sayles  Lone  Star.  Encán-
tame o seu traballo. É un director
incrible.  Gústame  a  súa  forma  de
introducir a cronoloxía nese filme. A
tonalidade  paréceme  impecable  e
recordo tentar imitala desesperada-
mente en Lilting.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  chegou  Ben  Whishaw  ao
proxecto?
Cando acabamos o guión, vimos que
era performativo, todo se basea nos
actores. É un filme de baixo orza-
mento  sen  persecucións  nin  pisto-
las,  así  que  precisabamos  actores
fenomenais.  Especialmente  para  o
papel de Richard, pois é o que nos
introducirá na cultura asiática. Son
fan de Ben Whishaw desde que o vin
en  O perfume. Para  Lilting necesi-
taba alguén quen de transmitir vul-
nerabilidade  e  verdade.  Creo  que
Ben ten esas características, e ade-
mais é moi cativador. Ao velo, sén-
teste  arrastrado cara  a  el,  queres
contemplalo  máis  e  máis.  Así  que
lle enviei o guión e escribinlle unha
carta explicándolle por que cría que
sería perfecto para o papel.

E Cheng Pei-Pei?
Iso xa foi un proceso máis estraño.
Non había actrices desa idade en In-
glaterra e tiñamos que atopar a al-
guén. Pei-Pei é moi famosa por saír
en Tigre e Dragón, pero eu vina nu-
nha película de Nova Zelandia; fa-
cía de nai e díxenme que era per-
fecta para o papel de Junn. Aínda
así, non sabiamos como contactala
porque vive en Hong Kong. Por sor-
te, coñezo un director de Singapur
que coñecía un produtor en Malai-
sia que coñecía ao seu manager en
Canadá.  Empezou  a  cadea  de  co-
rreos e enviamos finalmente o guión
a Cheng, que o aceptou.

A película oscila entre escenas moi
conmovedoras e momentos de pu-
ra  comedia,  sobre  todo  na  resi-
dencia de anciáns.
O personaxe de Alan  ofrece os mo-

mentos cómicos do filme. Sen eles,
sería demasiado pesado. O ambiente
no estudio foi moi íntimo, que era o
que eu quería. 

As escenas de diálogo son longas e
intensas. Estaban escritas así?
No  guión,  as  escenas  son  moi  lon-
gas, ao redor de 10-14 páxinas. Iso
permitiu que os actores se metesen
progresivamente nelas, na súa emo-
ción.  Ademais,  deixeilles  usar  as
súas  propias  palabras  mentres  non
cambiasen o sentido ou o ton. 

As escenas entre Richard e Kai son
realmente íntimas.
Pasamos  moito  tempo  ensaiándoas
para  conseguir  unha  honestidade  e
unha tenrura verdadeiras.  Teñen só
tres escenas xuntos e  tiña medo de
que non fosen abondo para resaltar
as complicacións e peculiaridades do
seu amor. Pero, á vez, non podiamos
ter moitas escenas dos dous porque
quería que o espectador  botase  de
menos  a  Kai  cando  non  estivese.
Quería convertelo nunha especie de
presenza ausente, algo que está e á
vez non está, e por iso, doe.

É interesante o recurso da voz en
off nestas escenas.
Si, a voz está fóra de cámara. Gús-
tame pensar que funciona como un
recordo. Este recurso non estaba no
guión, foi  algo que descubrimos na
montaxe; é algo fermoso que funcio-
na perfectamente.

A música é parte da identidade da
película. Como elixiu o compositor?
O compositor elixino moito antes. Ao
principio pensaba que habería pouca
música,  pero  Stuart  pediume  que
reflexionase sobre iso. Foi na monta-
xe cando observamos que facía falla
máis música.

Cal foi a súa inspiración para a es-
tética visual da película?
O  estudio  deseñouse  de  xeito  que
evocase nostalxia, para manter a co-
herencia cos temas da película: o re-
cordo e a distancia entre xeracións.
A escenógrafa e eu discutimos moito
sobre o equilibrio preciso para que
resultase  nostálxico  sen  esaxeralo.
Atopámolo  principalmente  mestu-
rando pezas de distintos períodos.


