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THE GRANDMASTER

FICHA TÉCNICA

Yi  dai  zong  shi. China,  EUA,  2013.  Cor,  130  min.  Xénero:  Drama,  artes
marciais |  Dirección: Wong Kar-wai |  Guión:  Wong Kar-wai, Xu Haofeng,
Zou Jingzhi | Produción: Jacky Pang Yee Wah, Wong Kar-wai (Block 2, Jet
Tone, Sil-Metropole, Annapurna) | Fotografía: Philippe Le Sourd | Montaxe:
William Chang | Música: Shigeru Umebayashi | Intérpretes:  Tony Leung (Ip
Man), Zhang Ziyi (Gong Er), Chen Chang (A Navalla), Qingxiang Wang (Gong
Baosen), Tielong Shang (Jiang), Benshan Zhao (Lianshan Ding)

SINOPSE
a

Dous mestres de kung fu, Ip Man (o
home que adestrou a Bruce Lee) e a
bela  Gong  Er,  reúnense  na  cidade
natal de Ip Man en vésperas da in-
vasión xaponesa de 1936. O pai de
Gong Er, un gran mestre de renome,
tamén viaxa a Foshan para a ceri-
monia da súa xubilación. A ocupa-
ción  xaponesa motivará  unha trai-
zón que sacudirá o mundo do mes-
tre Gong e fará que a súa filla  to-
me unha  decisión  que  cambiará  o
curso da súa vida. Gong Er e Ip Man
volverán verse en Hong Kong a prin-
cipios dos anos 50: é un mundo no-
vo onde seguen vixentes as antigas
alianzas, rancores e desexos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Seica cada director asiático debe
facer  un  filme  de  artes  marciais
unha vez na súa vida, non si?
As artes marciais son coma os nosos
westerns. É por iso que moitos ci-
neastas chineses queren facer un na
súa vida. Como cada neno de Hong
Kong,  e  posiblemente  do  mundo,
crecín vendo películas de kung fu e
idealizando  a  Bruce  Lee.  Sempre
quixen facer un filme de artes mar-
ciais pero nunca tiven un ángulo. A
historia de Bruce Lee xa fora con-
tada moitas veces  e non me inte-
resaba facer unha película de kung
fu  tradicional  onde  o  heroe  vai
voando por aí na procura de vingan-
za por  isto  ou aquilo.  Afortunada-
mente, cando descubrín a vida de
Ip Man, atopei a miña historia.

Custoulle pór o seu propio selo e
estilo a un xénero tan establecido
como o de artes marciais?
Creo  que  os  temas  da  honra  e  a
lealdade que se atopan neste tipo
de cine xa eran habituais en min.

A película pasou por un longo pe-
ríodo de xestación e produción. A
versión  final  é  moi  diferente  da
idea orixinal? 
Todo empezou cando quixen descri-
bir a Ip Man como persoa. Aos pou-
cos  descubrín  que,  en  realidade,

quería  estudar  o  mundo  das  artes
marciais.  Creo  que  a  miña  maior
pregunta foi: “Por que era Ip Man
tan  notable?”  Algúns  contestarán
que se fixo famoso porque tiña un
discípulo chamado Bruce Lee, pero
dicir iso é ignorar algo de suma im-
portancia:  as  circunstancias  que
moldearon a súa vida. E a súa vida
é un  microcosmos da historia  chi-
nesa  contemporánea.  Se  non  se
mostra todo isto, non é posible en-
tender as dificultades ás que debeu
enfrontarse. Para os chineses, e so-
bre todo para os que practican ar-
tes marciais,  a noción de transmi-
sión  é  de  gran  importancia.  Equi-
vale a saber que non se é dono do
que se aprende. A sabedoría que se
herda dos antepasados debe ser pa-
sada á xeración seguinte. É a carga
do gran mestre. 

Non cre que unha década é moito
tempo para preparar un filme?
Unha produción como esta  precisa
moito  tempo  na  súa  preparación.
Investigación,  financiamento,  ato-
par  localizacións,  adestramentos,
construír os escenarios e, sobre to-
do, a preparación mental para em-
barcarse nesta misión monumental.
Considerando os 20 anos de traballo
duro que un artista de artes mar-
ciais  necesita  para  converterse  en
mestre, creo que o tempo que tar-
damos en realizar The Grandmaster
foi razoable.

Ademais,  enfrontouse  a  moitas
complicacións durante os 22 me-
ses que durou a rodaxe...
Empezamos a rodar en 3D, pero era
imposible conseguir  dinamismo cu-
nhas cámaras tan pesadas. O guión
foi cambiando a medida que cons-
truïamos unhas escenas e descarta-
bamos outras. Logo custounos moi-
to sincronizar o traballo dos coreó-
grafos  das  escenas  de  acción  coa
autenticidade  que  reclamaban  os
mestres...  Ao  final,  estes  últimos
entenderon que no cinema a pureza
absoluta  acaba por  ser  infilmable.
Por  último,  a  casa  Fuji  deixou de
fabricar  o tipo  de celuloide  usado

e,  se  non  acababamos  dunha  vez
quedabamos sen película, de forma
literal. Quedei moi agradecido aos
meus deseñadores de produción Wi-
lliam Chang e Alfred Yau. Levamos
moito tempo traballando xuntos (no
caso de William, desde o meu pri-
meiro  filme),  e  tendemos  a  sor-
prendernos mutuamente.

Estreáronse tres versións da pelí-
cula: a chinesa (130'), a europea
(122') e a estadounidense (108').
As tres son distintas.  Non se trata
só dun corte de escenas, quero crer
que  son  obras  diferentes.  Para  a
versión máis curta cambiei a estru-
tura da narración. A historia é máis
lineal. Non só se suprimiron escenas
senón  que  se  engadiu  unha  nova
metraxe de 15 minutos.

Cre que hai algunha diferenza no
público e a forma de dirixir entre
oriente e occidente? 
Coa globalización, creo que hai moi
poucas diferenzas entre as audien-
cias  occidentais  e  orientais.  Pero
falando do xénero de kung fu, o pú-
blico asiático viu máis películas. O
reto para nós é crear algo diferente
ao que xa se fixera.

Considera a Bruce Lee un traidor
que vendeu un saber milenario á
industria de Hollywood?
Non  foi  exactamente  así.  Lee  foi
ante todo un embaixador. O seu la-
bor foi máis que nada de tradutor.
Adaptou a filosofía das artes mar-
ciais aos modos occidentais.

O  filme  pode  verse  como  unha
crónica de Hong Kong convertén-
dose no que é hoxe.
Desde logo. E espero que a película
se  interprete  así.  Alégrome  moito
de ver que a película dea pé a de-
bates sobre a cidade e o papel que
os mestres de artes marciais tiveron
na historia. Moita xente quería in-
formación do que describimos, co-
mo as academias de artes marciais
que  xurdiron  despois  da  guerra  e
moitas outras cousas. O público de
Hong  Kong  verá  de onde  xurdiu  a
vitalidade, o espírito da cidade.

Mércores 11: WINTER SLEEP · Dir. Nuri Bilge Ceylan | Luns 16: Sen proxección (Luns de Entoido)


