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SNOWPIERCER (ROMPENEVES)

FICHA TÉCNICA

Snowpiercer. Corea do Sur, Estados Unidos,  2013. Cor,  126 min. Xénero:
Ciencia  ficción |  Dirección:  Bong Joon-ho |  Guión: Bong Joon-ho,  Kelly
Masterson |  Produción: Lee Tae-hun, Park Chan-wook (Moho Films,  Opus
Pictures) | Fotografía: Hong Kyung-pyo | Montaxe: Steve M. Choe | Música:
Marco Beltrami |  Intérpretes:  Chris Evans (Curtis), Tilda Swinton (Mason),
John  Hurt  (Gilliam),  Jamie  Bell  (Edgar),  Ed  Harris  (Wilford),  Alison  Pill
(mestra), Octavia Spencer (Tanya), Ewen Bremner (Andrew)

SINOPSE
a

Un  errado  experimento  para  solu-
cionar o quecemento global acabou
coa maioría de vida do planeta. O
derradeiro tren, o Snowpiercer, mó-
vese en círculos cun motor en per-
petuo movemento a través dun de-
serto  de  xeo  e  neve.  Os  últimos
sobreviventes amontóanse nos seus
vagóns, divididos entre a clase ex-
plotada, que vive na sección de co-
la sufrindo fame e  frío;  e a  clase
poderosa,  que viaxa  nos  primeiros
vagóns con todo tipo de privilexios.
Un día Curtis,  líder  da sección de
cola, descubrirá os segredos do tren
e decidirá cambiar as cousas.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando lin por primeira vez o cómic
Le Transperceneige, o que me cha-
mou a atención foi  o espazo cine-
matográfico único do tren. Centos
de pezas de metal  en movemento
como unha serpe viva, transportan-
do persoas que reptan no seu inte-
rior. Sobrecolleume o corazón. Esas
persoas loitando unhas con outras.
Non  había  igualdade  nesa  Arca de
Noé que contén os últimos sobrevi-
ventes ao estar divididos en vagóns.
Sempre quixen indagar na natureza
do  ser  humano  en  circunstancias
extremas, tanto se é un caso rela-
cionado cun brutal asasino en serie
coma  un  monstro  xurdido  do  río
Hangang, ou ben unha nai que to-
lea.  Por  iso,  Le  Transperceneige
converteuse no meu destino.
A idea de partida da novela gráfica
orixinal  era  magnífica,  pero  tiven
que inventar unha historia comple-
tamente nova, así  como introducir
novos  personaxes  para  crear  un
Snowpiercer dinámico,  cheo  de
xúbilo cinematográfico. Agora, tras
traballar durante moito tempo con
moita  xente,  dei  rematado  esa
película.
Non hai desvíos dentro dun tren es-
treito  e  lineal.  Tes  que  avanzar
sempre cara adiante para chegar a
algures.  Os corpos  chocan uns  cos
outros, a suor mestúrase co sangue.

Quería retratar a formidable ener-
xía  e  as  sensacións  que  emanaba
todo  iso.  Non  quero  simplificalo
empregando o termo “acción” por-
que dentro do intenso conflito sub-
xacen emocións diversas como ale-
gría,  tristeza,  amor  e  pracer,  cos
que calquera pode identificarse.
A xente, coma o tren de alta velo-
cidade, tamén segue adiante.
Gustaríame compartir a experiencia
destes dous niveis de velocidade co
público.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Foi unha rodaxe moi distinta aos
seus anteriores filmes?
A produción non foi tan distinta. A
forma  de  traballar  e  dirixir  o  set
foi moi similar. Estou afeito a mo-
verme nunha contorna cosmopolita
e políglota: en The Host, por exem-
plo, gran parte dos técnicos e espe-
cialistas eran australianos e ameri-
canos.  Snowpiercer non  é  en  un
produto dos estudios de Hollywood,
é unha película coreana con actores
anglofalantes. Ten produción, finan-
ciamento  e  director  coreano.  Non
teño como meta ser un director de
Hollywood.  O  meu  vindeiro  filme
vai ser falado en coreano.

A febre polos filmes apocalípticos
non remitiu. Por que segue a inte-
resarnos tanto a fin do mundo?
Creo  firmemente  que  de  manter-
mos este ritmo e as distintas formas
nas que degradamos a vida no pla-
neta, chegaremos ao final da huma-
nidade en 30, 50, 100 anos... quen
sabe. A tendencia autodestrutiva é
clara, e a preocupación social exis-
te. O cinema xoga o seu papel, que
pasa polo espectáculo, pero tamén
pola reflexión e a concienciación.

É un gran desafío rodar toda unha
película no interior dun tren...
Pensei que esta podía ser unha de-
sas oportunidades únicas na vida de
enfrontarme a un verdadeiro desa-
fío en termos de espazo cinemato-
gráfico. O set era algo claustrofóbi-
co,  e  deume  moitos  quebradeiros
de cabeza  atopar distintos  ángulos

onde situar a cámara, sobre todo a
medida  que  avanzaba  a  historia,
porque tampouco quería unha pla-
nificación repetitiva. Cada vagón ti-
ña un decorado distinto, e iso facili-
tábame as cousas, pero ao final tiña
moi limitadas opcións. Foi un traba-
llo duro, pero fascinante.

Como concibe a poética da violen-
cia nas súas películas?
Cando  era  novo  vin  unha  e  outra
vez  os  filmes de  Peckinpah,  como
Grupo salvaxe ou  Cruz de ferro, e
sen dúbida exerceron unha influen-
cia  poderosa en min.  De todos  os
xeitos, en  Snowpiercer creo que o
tratamento  da  violencia  non  é  en
ningún  caso  obvio,  nin  tampouco
algo primordial...

A secuencia de combate con ma-
chadas é memorable...
Ao  principio desa secuencia hai un
combate feroz, pero daquela a cá-
mara estabilízase para revelar o in-
terior  dos  personaxes.  Máis  que  a
coreografía da violencia, o que me
interesaba  era  mostrar  as  emo-
cións,  mostrar  a  admiración  que
produce o comportamento de Curtis
entre  os  seus.  A  cámara  mesmo
queda coas reaccións dos que con-
templan a súa superioridade como
guerreiro. O que quería era mostrar
a reacción dos que están ao seu ao
redor, máis que o combate en si.

Vostede realiza  filmes  de xénero
dando máis importancia aos perso-
naxes que ás tramas, non si? 
Si, os personaxes son o motor dos
meus filmes. Dou por iso unha ex-
traordinaria importancia ao elenco.
A min sempre me gusta simplificar a
historia,  que  sexa  subsidiaria  dos
personaxes.  A estrutura  de  Snow-
piercer de feito responde á bipola-
ridade dos personaxes de John Hurt
e Ed Harris. O filme narra a viaxe
que emprende Curtis desde a com-
paña do “pai bo” á do “pai malo”.
Eles son os alicerces. Pero non que-
ro  revelar  nada  máis  da  trama.
Creo  que  a  película  nos  pregunta
pola supervivencia que lle espera á
humanidade. Vostede que cre? 
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