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SINOPSE
a

En 2001, a bailarina Qiao está namo-
rada de Bin, xefe da mafia local de 
Datong. Nunha pelexa entre bandas 
na que se ve mesturado o Bin, Quiao 
dispara  para  protexelo  e  é  senten-
ciada a 5 anos de prisión. Tras cum-
prir a súa pena, Qiao busca a Bin pa-
ra continuar a súa apaixonada histo-
ria de amor onde a deixaron.

NOTAS DO DIRECTOR

Mentres montaba dúas películas mi-
ñas  anteriores,  Praceres  descoñeci-
dos e Natureza morta, ambas  prota-
gonizadas por Zhao Tao, simplifiquei 
a narración cortando algunhas esce-
nas de amor. Cando volvín ver esas 
escenas tempo despois, os dous per-
sonaxes que interpretaba fundíronse 
nun na miña cabeza.

Imaxinei  que  esa  muller  nacera  e 
medrara na miña cidade natal, situa-
da nunha zona mineira do noroeste 
de China. Chamábase Qiao e namo-
raba  dun  home  que  pertencía  aos 
“jianghu”. O seu amor atormentado 
abriría a historia. En 2006 xa non son 
novos, e o home marcha cara á zona 
das  Tres  Gargantas.  Ela  ségueo  até 
alí, pero a relación está rota. A par-
tir dese momento, a miña imaxina-
ción voou.

Cando lembro o personaxe que Zhao 
Tao  interpretou  en  Praceres  desco-
ñecidos, vexo pureza, sinxeleza e un 
amor incondicional. Pero se penso no 
personaxe de  Natureza morta, vexo 
complexidade,  tristura  e  máscaras 
que  camuflan  os  verdadeiros  senti-
mentos. O tempo cambiou o seu as-
pecto físico, e o cinema plasmou os 
cambios que realizou o tempo. As es-
cenas eliminadas fixéronme imaxinar 
como sería esta muller, e o home ao 
que amou, actualmente.

A parella protagonista vive nas mar-
xes da sociedade. Sobreviven retan-
do a diario a orde establecida. Non 
era a miña intención defendelos, se-

nón  subliñar  o  dilema  en  que  se 
atopan.  En  certo  xeito,  lémbrame 
os primeiros dez anos da miña ca-
rreira, cando era moi arriscado ex-
presarse abertamente e falar no ci-
nema  das  verdades  da  sociedade. 
Iso  alentoume  a  escribir  o  guión 
como se describise unha viaxe emo-
cional  persoal:  a  miña  mocidade 
perdida e a miña fantasía sobre o 
futuro. Vivir, amar e ser libre.

Hai un lugar na película ao que Qiao 
nunca vai, Sinkiang, moi ao noroes-
te de China. Talvez todos teñamos 
un  lugar  así  ao  que  nunca  chega-
mos,  non  porque  estea  lonxe  de 
máis,  senón  porque  é  moi  difícil 
empezar  unha  vida  nova.  Custa 
moito romper cos vínculos emocio-
nais, os afectos, recordos e rutinas 
que nos impiden alzar o voo. Eses 
lazos son comparables á gravidade 
que  nos  retén  neste  planeta  para 
que non flotemos cara ao espazo. A 
gravidade emocional ancóranos nas 
relacións sociais, imposibilitándonos 
que  sexamos  realmente  libres.  E 
cando loitamos por selo, o resulta-
do reflíctese na nosa dignidade.

Teño 48 anos e quixen usar a miña 
experiencia para contar unha histo-
ria de amor que transcorre na Chi-
na contemporánea, un país que pa-
sou por transformacións tan épicas 
como dramáticas. Faime sentir co-
mo se eu mesmo tivese vivido así, e 
que sigo a facelo.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Baseouse en feitos reais, como en 
Un  toque  de  violencia,  ou  esta 
historia é ficción?
Non, é ficción, pero si se basea en 
todo o  que se  ouve do “jianghu”. 
Algúns  detalles  déronmos  amigos 
meus. O filme transcorre entre 2001 
e 2018, anos de gran turbulencia so-
cial nos que os valores tradicionais 
cambiaron  drasticamente;  con  to-
do, o “jianghu” mantén o seu códi-
go de conduta e funciona á súa ma-

neira.  Pode  parecer  irónico,  pero 
atráeme profundamente.

Regresa  ás  Tres  Gargantas  para  a 
parte  central  da  historia.  Que  lle 
atrae desta zona?
Converteuse nun decorado importan-
te no meu cinema. Por unha banda é 
o  perfecto  exemplo  dos  cambios 
drásticos que tiveron lugar na China 
moderna, e por outro, a paisaxe non 
cambiou tanto. Segue a ser o clásico 
cadro chinés.

Está entre os realizadores chineses 
máis cinéfilos. Pensou nalgunha pe-
lícula “jianghu” en particular can-
do dirixiu a súa?
Desde Zhang Che, pasando por John 
Woo, até Johnnie To, moitos dos clá-
sicos “jianghu” feitos en Hong Kong 
son  algunhas  das  miñas  películas 
favoritas. 

Traballou con Eric Gautier. En que 
se diferenciou de Yu Lik-Wai, o seu 
director de fotografía habitual?
Levo  colaborando  con  Yu  desde  o 
meu  primeiro  filme,  pero  agora  el 
estaba a preparar unha película co-
mo realizador e non tiña tempo de 
traballar comigo. Aos dous ocorréu-
senos  Eric  Gautier  para  substituílo. 
Había unha barreira lingüística, pero 
Eric  sabíase  o guión de memoria  e 
dábase  conta  cando  un  actor  im-
provisaba, polo que o idioma non foi 
un problema. Curiosamente, sempre 
estabamos de acordo en canto ao es-
pazo e á colocación dos personaxes. 
Poucos  días  despois  do  comezo  da 
rodaxe,  tomei  unhas  decisións  bas-
tante atrevidas,  pero non se inmu-
tou.  Eric  respectou  as  imaxes  que 
rodara  coa  miña  primeira  videocá-
mara. Decidimos usar cinco cámaras 
diferentes para o filme co fin de que 
as texturas axudasen a recoñecer o 
paso do tempo:  Digi-beta,  alta  de-
finición,   35  mm,   Red  Weapon... 
Eric conseguiu unificar todas as ima-
xes  e,  efectivamente,  a  textura 
tráenos  recordos  de  momentos  do 
pasado.
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