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PREMIOS
a

Festival de Berlín 2018
Premio FIPRESCI, Mención Especial á 
Mellor Ópera Prima

SINOPSE
a

Ao norte de China, unha enorme ci-
dade postindustrial  está sumida nu-
nha néboa perpetua que atrapa aos 
seus habitantes. Unha mañá, un sim-
ple altercado entre dous adolescen-
tes dun instituto vai forxar o destino 
de catro individuos vítimas do egoís-
mo familiar e da violencia social. O 
único que comparten é a mesma ob-
sesión recorrente: fuxir cara á cida-
de de Manzhouli, onde segundo din, 
un elefante de circo permanece sen-
tado  durante  horas,  inmóbil,  alleo 
aos  problemas do mundo.  Dispoñen 
só de 24 horas para resolver as súas 
vidas antes de que o tren se poña en 
marcha.

NOTAS DO DIRECTOR

“Pensaba  que  na  beleza  do  mundo 
había un segredo agochado. Pensaba 
que, para que o corazón do mundo 
latexase, había que pagar un prezo 
terrible e que o sufrimento do mun-
do e a súa beleza avanzaban gardan-
do entre si unha relación de xustiza 
diverxente, e que, neste abismal dé-
ficit, o sangue das multitudes pode-
ría ser o prezo último para a visión 
dunha soa flor.”

Esta cita de Cormac McCarthy evoca 
o asunto do que fala a miña película. 
Na  nosa  época,  cada  vez  resulta 
máis difícil ter fe, aínda que sexa na 
cousa  máis  ínfima,  e  a  frustración 
que resulta diso converteuse na ca-
racterística das nosas sociedades. O 
filme transforma unhas vidas atrapa-
das na rutina cotiá en mitos indivi-
duais. Ao final, cada cal deberá fa-
cer o duelo daquilo que máis apre-
cia.

[Hu Bo suicidouse ao pouco de rema-
tar a postprodución da película.]

NOTAS DE BÉLA TARR

Escribo estas palabras desde o hotel 
onde coñecín a Hu Bo. Recibo unha 
chea de candidaturas de aprendices 
de cineastas chineses que desexan 
participar  no  obradoiro  que  dirixo 
no Festival de Xining. Pero cando o 
coñecín, souben de contado que ti-
ña algo. Era alguén moi digno. A súa 
ollada revelaba unha forte persona-
lidade  fóra  do  común.  Tiña  unha 
verdadeira visión do mundo. No tra-
ballo, era unha persoa moi reflexiva 
e amable. Escoitaba a todos e pres-
taba suma atención aos detalles.

Era un home impaciente, cunha ur-
xencia  perpetua.  Talvez  sabía  que 
lle quedaba pouco tempo... Facía o 
posible por acadar o que quería sen 
ter  que  agardar.  Non  aceptaba  o 
mundo e o mundo non o aceptaba a 
el.  Perdemos  un  cineasta  de  gran 
talento,  pero  o  seu  filme  ficará 
connosco para sempre.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Algúns  cren  que o  seu filme ten 
unha visión moi escura do mundo, 
chea de tristura e desesperación. 
Que lle parece? 
Se admitimos ollarnos cun pouco de 
perspectiva  a  nós  mesmos,  aínda 
que só fose un par de segundos ao 
día,  decatariámonos  axiña  de  que 
estamos afeitos a ver a vida de cor 
de rosa.  Pasamos o tempo a subir 
chíos, adherirnos ás últimas tenden-
cias,  acumular  centos  de  fotos  no 
noso móbil á espera de poder ensi-
nárllelas aos demais... Non estou a 
xulgar  estes  comportamentos.  Po-
rén, coido que as cousas máis fer-
mosas  xacen  nos  intersticios  do 
mundo, e dígoo sen pesimismo. De 
comprendermos  isto,  poderemos 
marabillarnos  ante  as  cousas  máis 
pequenas.

Ten intención de adaptar os seus 
contos ao cinema?
Non  polo  momento.  Se  tivese  que 
facelo,  espero que esta adaptación

se  convirta  nunha  fita  sobre  a  xu-
ventude. O libro trata máis concre-
tamente  sobre  a  condición  dunha 
maioría de mozos estudantes en Chi-
na. O termo xuventude é algo vago e 
enmascara unha realidade máis  es-
cura. Os adultos están categorizados 
en función da súa posición social: fá-
lase  de  executivos,  clase  obreira, 
patróns,  accionistas...  Os  anos  de 
adolescencia inclúense no termo co-
lectivo  xeral  xuventude.  Porén,  a 
masa de adolescentes chineses que 
pasan o día nos seus dormitorios cos 
videoxogos sen preocuparse polo seu 
futuro, acudindo a citas sen intere-
se, non saben o que é a xuventude. 
Teñen que afrontar cousas moi com-
plexas para a súa idade. Por exem-
plo,  non teñen ningún interese nas 
cousas  materiais.  Mentres  que  non 
hai moito tempo non sabiamos o que 
era a distinción entre clases, hoxe os 
mozos comezan os seus estudos cun 
enorme  peso  na  conciencia.  O  ba-
leiro ao que se ven confrontados non 
debe distar moito do que atenaza a 
un soldado moribundo no campo de 
batalla. Agardo que a maioría deles 
non sacrifique as súas vidas.

CRÍTICA DE FOTOGRAMAS

A  experiencia  que  supón  An  Ele-
phant  Sitting  Still retrotráenos  ao 
descubrimento a principios de século 
dos primeiros filmes de Jia Zhangke, 
na  súa  inmersión  na  gris  realidade 
da China profunda.  Aínda que a es-
trutura da película replica de forma 
explícita  a  de  Sátántangó de  Béla 
Tarr  ao  seguir  a  través  de impeca-
bles  planos-secuencia  a  fuga  cara 
adiante duns personaxes,  a maioría 
mozos, cuxos destinos se entretecen 
nunha  espiral  descendente  cara  ao 
que  semella  un  pozo  sen  fondo.  A 
inmensa resaca emocional que deixa 
o filme ten que ver co retrato do xi-
gante asiático como un país arrasado 
moralmente,  pero  sobre  todo  con 
esa  resistencia  humanista  que  im-
pregna cada un dos seus fotogramas.
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