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Shan he gu ren. China, Francia,  2015. Cor, 131 min. Xénero: Melodrama | 
Dirección e guión: Jia Zhangke | Produción: J Zhangke, N Karmitz, S Liu, R 
Zhonglu (Shanghai Film Group, Xstream Pictures, Arte France) | Fotografía: 
Yu Lik-wai |  Montaxe:  Matthieu Laclau |  Música: Yoshihiro Hanno |  Intér-
pretes:  Tao Zhao (Tao),  Zhang Yi  (Zhang),  Liang  Jingdong (Liangzi),  Dong 
Zijian (Dollar), Sylvia Chang (Mia)
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a

Festival de San Sebastián 2015
Premio do Público - Película Europea

SINOPSE

China, finais de 1999. Tao, unha mo-
za  de  Fenyang,  é  cortexada  polos 
seus dous amigos da infancia, Zang e 
Lianzi. Zang, propietario dunha gaso-
lineira,  está  destinado  a  un  futuro 
prometedor, mentres que Liang tra-
balla nunha mina de carbón. O seu 
corazón está dividido entre os dous 
homes, e debe tomar unha decisión 
que selará o seu destino e o do seu 
futuro fillo, Dollar.  

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle inspirou a facer o filme? 
A miña nai e eu vivimos en cidades 
distintas.  Unha  vez  fun  visitala  e 
deume un xogo de chaves da súa ca-
sa, pensou que debería telo. De sú-
peto  sentinme  moi  triste.  Como  é 
posible que até entón non tivese un 
xogo de chaves da casa onde crecín? 
Comprendín  que non pasaba tempo 
abondo con ela. Cada vez que ía vela 
dáballe diñeiro antes de marcharme 
apresurado. Finalmente tróuxena vi-
vir comigo a Pequín.

Como todo o seu cinema previo, a 
película medita sobre os efectos do 
cambio económico de China. Está a 
súa  sociedade  enferma  de  consu-
mismo? 
Sen  dúbida  está  obsesionada  polos 
bens materiais. Os chineses cren que 
comprar cousas soluciónao todo pero 
en cambio  só  xera  matrimonios  ro-
tos,  desarraigamento  e  alienación. 
Nese sentido, a película quere con-
vencer ao público de que hai valores 
moito máis construtivos que o diñei-
ro. Por outra banda, tamén me inte-
resa reflectir até que punto os cam-
bios  tecnolóxicos  afectaron  a  nosa 
forma de vivir e de sentir.

De que maneira o fixeron? 
Na  sociedade  tradicional  chinesa 
existía  unha  estrutura  familiar  moi 
férrea.  Os  fillos  non  se  movían  de 
casa  para  poder  pasar  máis  tempo 
cos seus pais ata que estes chegasen 

ao final das súas vidas. Actualmen-
te, en cambio, os mozos literalmen-
te non poden comunicarse cos seus 
maiores porque estes non entenden 
nada de internet ou redes sociais. 
No pasado, cando pais e fillos discu-
tían polo menos se miraban á cara e 
puñan  os  seus  sentimentos  en  co-
mún. Hoxe o mundo é distinto. Co-
ñecín un inmigrante chinés en Wa-
shington  que  falaba  ao  seu  fillo 
usando o tradutor de Google.

Por iso o filme ten unha actitude 
ambigua  respecto  da  diáspora 
chinesa cara ao estranxeiro? 
Nos últimos anos moitos amigos dei-
xaron as súas cómodas vidas en Chi-
na  para  mudarse  coas  familias  ao 
estranxeiro,  na  procura  de  mellor 
educación para os nenos ou só para 
respirar un aire máis puro. E para 
moitos  deles  a  adaptación non foi 
fácil. Nalgúns casos refuxiáronse na 
comunidade chinesa e non se abren 
á cultura local. E os fillos, por con-
tra, todo canto desexan é asimilar-
se ao país de acollida cultural e lin-
güisticamente.  Iso  fai  que  entre 
pais  e  fillos  haxa unha fenda tre-
menda.

É interesante o modo en que usa a 
canción Go West de Pet Shop Boys 
para ilustrar o tema da migración.
Si, os meus personaxes queren ir ao 
oeste,  pero  non  tanto  xeográfica 
como emocionalmente. Pero tamén 
a elixín porque é unha das miñas fa-
voritas e representa o recordo que 
teño  de  finais  dos  90.  Moitas  dis-
cotecas abriron nesa época, e can-
do a  medianoite os djs  puñan esa 
canción, todos nos puñamos a bai-
lala en grupo. Para min, Go West é 
sinónimo de mocidade e vitalidade.

O filme percorre moitas  paisaxes, 
pero cun punto fixo, a cidade de 
Fenyang, onde vive Tao.
Fenyang é unha pequena cidade na 
provincia  de Shanxi,  no  centro  do 
país, onde nacín e crecín. Alí rodei 
as miñas primeiras películas, e  par-
te d'Un toque de violencia. Sinto un 
arraigamento  afectivo  polo  lugar, 
pero tamén un arraigamento estéti-
co e social.  Para min,  Fenyang re-

presenta  o  que  vive  o  común  dos 
mortais en China.

O cambio no encadre, co paso do 
1,33 ao 1,85 e finalmente ao for-
mato scope, equivale tanto a unha 
perda de referencias como a unha 
apertura.
Cinguinme  ás  técnicas  que  utiliza-
mos na época que foron rodadas e 
que  corresponden  a  diversos  perío-
dos.  As escenas na discoteca ou as 
do  camión  de  carbón  afundido  ro-
dáronse en 1,33 e quixen conserva-
las nese formato. Coa Alexa e un for-
mato máis amplo, cambia a relación 
co espazo, non só o tamaño do enca-
dre. E volve ocorrer coas imaxes en 
scope para as que se usaron obxec-
tivos  anamórficos  que  deforman  o 
espazo aínda que non o percibamos.

Dirixiu escenas en inglés; con todo, 
non fala o idioma.
Non me expón un problema. Coñezo 
o texto dos actores, xa que o escri-
bín. E logo trátase sobre todo de rit-
mo.  Podo  dirixir  escenas  en  inglés 
sen problema.

Tao  Zhao sae en todas as súas pe-
lículas  desde  Plataforma,  pero  a 
súa presenza é diferente aquí, in-
terpreta  doutra  forma.  Pediulle 
que cambiase de método?
Non llo pedín, foi ela, e sorprendeu-
me. Coñecémonos moi ben, estamos 
casados e hai moito que traballamos 
xuntos,  pero  neste  filme  descubrín 
un mundo interior do que ignoraba a 
existencia.  Preparando  a  película, 
pediume que lle dese pistas sobre o 
personaxe, e eu só lle dixen dúas pa-
labras, 'explosiva' na primeira parte 
e 'océano' na segunda. A partir dese 
momento  traballou  moito  soa,  en-
cheu dous cadernos con notas sobre 
Tao, con todo o que eu non escribira 
no  guión.  Realizou  unha  auténtica 
creación literaria. Así, tentou expli-
carse  por  que esa muller  permitira 
que o seu fillo fose co marido. Ta-
mén tomou a iniciativa en moitos ca-
sos; para a escena final vestiuse con 
roupa da miña nai, foi idea súa. Ta-
mén traballou moito a linguaxe cor-
poral de cada época. Axudouna a súa 
experiencia como bailarina.

Luns 24: A VIDA NA TERRA · Dir. A Sissako | Mércores 26: A NOSA IRMÁ PEQUENA · Dir. H Koreeda


