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UN TOQUE DE VIOLENCIA

FICHA TÉCNICA

Tian zhu ding. China, Xapón, 2013. Cor, 133 min. Xénero: Drama | Dirección
e guión: Jia  Zhangke |  Produción: Shozo Ichiyama (Xstream Pictures) |
Fotografía: Yu Lik-wai |  Montaxe:  Lin Xudong, Matthieu Laclau |  Música:
Lim Giong | Intérpretes:  Wu Jiang (Dahai), Li Meng (Lainrong), Luo Lanshan
(Xiao Hui), Wang Baoqiang (Zhou San), Zhang Jiayi, Tao Zhao (Xiao Yu)
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Un mineiro indignado rebélase con-
tra a corrupción imperante na súa
vila. Un emigrante que volve a casa
descobre  as  infinitas  posibilidades
dunha arma de fogo. A guapa recep-
cionista dunha sauna chega ao lími-
te cando un cliente rico a agride.
Un mozo obreiro vai de traballo en
traballo  tentando  mellorar  a  súa
vida.  Catro  persoas,  catro  provin-
cias. Un retrato da China actual, un
xigante económico erosionado len-
tamente pola violencia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A violencia  na  sociedade chinesa
actual é o tema do filme; escolleu-
no por algunha razón específica?
Cando boto unha ollada a Weibo [o
Twitter chinés], sempre me sinto in-
cómodo ao atopar novas sobre inci-
dentes violentos que podían evitar-
se. A rapidez con que se transfor-
mou China  beneficiou  a  unhas  re-
xións á conta doutras, e a fenda en-
tre ricos e pobres aumenta. A xente
deprímese ao descubriren cada vez
máis exemplos de privilexios e in-
xustiza social. Á parte de Weibo, a
nosa sociedade carece de canles de
comunicación, e recorrer á violen-
cia é para os débiles o método máis
rápido e eficiente de salvagardar a
súa dignidade. Talvez enfrontarse á
violencia nun filme é a única forma
de reducir a crecente violencia que
invadiu  as  nosas  vidas.  Escollín  e
ficcionei catro noticias sorprenden-
tes, mesmo chocantes, para presen-
tar unha imaxe da China actual.

Documentouse  e  tentou  ser  fiel
aos feitos? En que medida son in-
ventadas as historias?
Antes de escribir o guión, visitei os
lugares onde transcorreran os inci-
dentes  e  entrevistei  a  varias  per-
soas. Así empezou o proxecto, pero
non me asustou engadir elementos
de ficción. Creo que a ficción é pre-
cisa para revelar os factores sociais
que hai  detrás dos  incidentes  e  a

servinme dela no proceso de escri-
tura e na rodaxe en exteriores.
Os incidentes eran dramáticos, con-
traditorios, conflitivos, pero a lite-
ratura chinesa indicoume o camiño
a seguir para adaptalos e conseguir
o meu propósito. A novela histórica
chinesa  baséase  nun  feito  para
construír personaxes e situacións ao
redor del. Unha  ópera inspiroume o
método narrativo do filme:  Bosque
de xabaríns, interpretada pola Ópe-
ra de Pequín e rodada en 1962 por
Chen Huaikai e Cui Wei.

As historias transcorren en lugares
afastados,  os  diálogos  incorporan
dialectos rexionais, os personaxes
emigran lonxe do fogar. A enverga-
dura xeográfica era importante?
Si,  desde  logo.  As  historias  teñen
lugar en sitios moi diferentes. A pri-
meira  transcorre  en  Shanxi,  onde
nacín,  unha  gran  e  fría  provincia
agrícola  do  norte.  A  segunda,  en
Chongqing, unha cidade do suroeste
a beiras do río Yangtsé,  preto das
Tres Gargantas. A terceira acontece
en Hubei, no centro de China, e a
cuarta, en Dongguan, na costa sub-
tropical e zona “empresarial libre”.
Esta panorámica polo país  lémbra-
me en certa forma aos tradicionais
cadros de paisaxes de pintores chi-
neses  clásicos.  Comparto  con  eles
ese impulso estético, e gustaríame
que o filme fose unha fluída xira vi-
sual por China.
Hoxe  en  día,  a  sociedade  chinesa
está nunha fase de emigración in-
terna. As persoas deixan o lugar on-
de  naceron  en  busca  dunha  vida
mellor. Moitos mozos do centro de
China traballan nas fábricas “inter-
nacionais”  de  Dongguan.  As  vagas
de xente movéndose dunha rexión a
outra abriron as portas a novas co-
nexións sociais que tentei amosar.

Cre  que  o  descontento  está  moi
estendido na China de 2013?
Sentirse  insatisfeito  coas  circuns-
tancias é un fenómeno habitual. É
un dos motores do progreso huma-
no. China estivo moitos anos desco-
nectada  do  resto  do  mundo.  Nese
período prevaleceu o colectivismo,
e a xente perdeu a conciencia de si
mesma.  Pero as últimas  tres déca-

das viron amontoarse os problemas
sociais,  sendo  a  desigualdade  e  a
corrupción os máis graves. A acumu-
lación de problemas sociolóxicos e
a crecente conciencia do concepto
de liberdade persoal deron pé a un
clima  no  que  a  poboación  espera
cada vez máis cambios.

Até que punto se aproxima a pelí-
cula ao xénero wuxia?
A maioría dos meus filmes céntran-
se na vida cotiá en China. Concibín
Un  toque  de  violencia como  un
wuxia pian [filme de artes marciais]
sobre  a  China  actual.  O  xénero
wuxia é moi popular, e moitas pe-
lículas  teñen certo  toque político.
O tema básico repítese até o infi-
nito: a loita dun individuo contra a
opresión nunha contorna social  de
extrema dureza.

O elenco está composto por unha
mestura de actores coñecidos e de
non profesionais.
Mentres escribía o guión pensei nos
diversos  actores  profesionais  que
encaixarían  cos  papeis.  Con  todo,
segue a gustarme a estética docu-
mentalista,  e  usei  moitos  actores
non  profesionais  descubertos  du-
rante  os  cinco  meses  de  rodaxe.
Luo Lanshan é un mozo moi prome-
tedor de 19 anos ao que descubrín
nunha escola de Hunan. Espero que
a película comunique as condicións
naturais do día a día nas que filma-
mos.

O título en inglés [A Touch of Sin]
evoca recordos do filme  A Touch
of Zen (1969), de King Hu.
Gústame moito o cine de King Hu, e
o título inglés é unha homenaxe di-
recta a ese filme. A historia de Xiao
Yu e mesmo a súa roupa son refe-
rencias ao personaxe que interpreta
Hsu Feng na película de King Hu. A
ópera da escena final chámase  Wu
Tang Chun e trata dunha moza acu-
sada inxustamente de asasinato que
acaba  sendo  liberada.  Na  súa  se-
gunda  longametraxe,  Hu  dirixiu
unha versión desta coñecida ópera.
Incorporeina  porque  demostra  que
a  mesma  historia  pode  repetirse
unha e outra vez en épocas e con-
dicións sociais diferentes.

Mércores 4: MOMMY · Dir. Xavier Dolan | Luns 9: THE GRANDMASTER · Dir. Wong Kar-wai


