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SINOPSE
a

Dous  matrimonios  adáptanse  aos 
grandes cambios sociais e económi-
cos que teñen lugar en China desde a 
década de 1980. A morte dun neno 
nun dramático accidente fai  que os 
camiños  das  dúas  familias  se  sepa-
ren. Con todo, a procura da verdade 
e a reconciliación permanecerán até 
o presente.

NOTAS DO DIRECTOR

Desde 1949, a construción e o desen-
volvemento  de  China  estiveron  es-
treitamente relacionados coas políti-
cas nacionais e o sistema social, que 
oscilaban dun lado a outro drastica-
mente. Deica sempre, meu fillo é un 
testemuño da historia: reflicte como 
se sentían os chineses do montón ao 
experimentar  cambios  tan  devasta-
dores na sociedade, a familia e a súa 
identidade persoal. Para conseguilo, 
fago un repaso da historia, desde os 
anos 80 até os nosos días. Seguindo a 
pista dos cambios que tiveron lugar 
desde o inicio da reforma económica 
até hoxe en día, quero volver tratar 
como o pasaron os cidadáns nas súas 
vidas persoais baixo este gran lenzo 
social. As familias desta historia son 
un microcosmos da sociedade chine-
sa dos últimos 30 anos.

Unha destas familias, a de Yingming 
Shen, necesitaba enfrontarse ao seu 
sentimento de culpa. Tomar a deci-
sión de enfrontarnos ás nosas propias 
accións e reflexionar sobre estas é a 
verdadeira  forma de liberarnos  dos 
erros  cometidos  e  a  dor  causada a 
outros.  Isto  non  debería  ser  cousa 
dunha persoa en concreto, senón de 
toda a sociedade, que tería que to-
mar esta postura ante a historia.

Hai un proverbio chinés que di: “Mi-
ra cara adiante e esquece o pasado”.

Serviu de lubricante durante os ini-
cios da reforma económica, xa que 
animaba á poboación a deixar atrás 
os valores antigos e ir cara adiante 
para  conseguir  unha  prosperidade 
económica. É fundamental analizar 
e  repasar  o  pasado  para  que  os 
erros que cometemos non poñan en 
risco o noso futuro. Con todo, can-
do as boas persoas, como os prota-
gonistas Liyun e Yaojun, sofren unha 
traxedia,  como  farán  para  saír 
adiante a partir dese momento? Ví-
vese só unha vez, pero podes tardar 
toda unha vida en esquecer ou en 
despedirte. No caso dos meus per-
sonaxes,  custoulles toda unha vida 
despedirse, non só do seu fillo, se-
nón tamén da súa xuventude.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

De onde nace esta película?
Entre 1980 e 2015, en China impe-
rou a política do fillo único. En 2015 
permitiuse ter un segundo, e iso fí-
xome pensar na idea de mostrar es-
ta situación nunha película.

Canto hai da súa propia vida?
Varias xeracións criáronse baixo es-
ta lei, así que narra situacións pró-
ximas ás que puideron vivir moitas 
familias chinesas; é a vida de moi-
tos de nós.  Con todo, non reflicte 
dunha maneira concreta ningún ca-
so real.  Mostra emocións moi  ínti-
mas  dos  personaxes  e,  ao  mesmo 
tempo, narra con precisión o devir 
histórico do país.

Como dixeriu a sociedade chinesa 
os cambios das últimas décadas?
O que máis me chamou a atención é 
que algo tan importante como o fin 
da política do fillo único non se re-
cibise  con  demasiada  euforia.  Ao 
haber unha gran presión materialis-
ta  sobre  a  sociedade  chinesa,  o 
afán polo consumo e o  diñeiro  fai 
que moitas parellas elixan volunta-
riamente ter un só fillo. En canto ao 
resto  das  normas,  acéptanse  e  xa 
está. 

Tiña  medo  da  censura  chinesa  á 
hora de tratar certos temas?
Todas  as miñas  películas tratan te-
mas delicados de cara á censura por 
como enfoco a actualidade e a so-
ciedade. Pero para min, o máis im-
portante é atopar o que quero con-
tar dentro destas historias e intento 
facelo sen temor a represalias.

A fotografía, rodada con luz natu-
ral, está moi queimada. A idea era 
dar unha imaxe concreta do país?
Non tocamos nada; só buscaba as co-
res  reais  dos  espazos,  para  ache-
garme o máximo posible á realidade.

Por  que  o  cinema  oriental  dilata 
tanto os planos?
Non é algo tan xeneralizado, pero a 
Europa só chega o cinema de autor. 
Os directores independentes adoita-
mos  falar  das  sociedades  actuais  e 
usamos esa técnica porque é a máis 
axeitada para fomentar a unión en-
tre personaxes e espectadores. Ade-
mais non temos tanto diñeiro como 
para facer a  rodaxe e a  produción 
doutra forma.

Sabía que o filme ía ser tan longo? 
Quedouse moito material fóra?
A verdade é que non. De feito, esta 
versión  correspóndese  ao  segundo 
guión que escribín; na primeira todo 
estaba en orde cronolóxica e había 
aínda  máis  tramas.  Reescribino cos 
saltos no tempo para que fose máis 
conciso e a película acabou tomando 
outra forma.

É  interesante  como  a  película  se 
volve tan melancólica, até chegar a 
un clímax impresionante. Como fi-
xo para controlar as emocións?
O que nos fixo fuxir do maniqueísmo 
foi saltarnos a liña temporal. É unha 
historia que transcorre ao longo de 
40 anos e en todo ese lapso busco os 
momentos relevantes que fan que as 
súas vidas cambien, como un falece-
mento  e  un  despido.  Resalto  eses 
momentos  para  entender  as  vidas 
dos personaxes.
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