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SINOPSE
a

Luo Hongwu regresa a Kaili, a súa ci-
dade natal da que fuxiu hai 12 anos. 
Busca á sedutora e enigmática mu-
ller que amaba, a quen nunca puido 
esquecer.  Ela  dixo que se chamaba 
Wan Quiwen.  Decidido a atopala, na 
súa procura mesturaranse o pasado e 
o presente, soño e realidade.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Despois  de  Kaili  Blues,  como  se 
achegou a este novo proxecto?
Desde un punto de vista técnico, non 
estou satisfeito con  Kaili Blues. Sín-
too. Non puiden facer certas cousas 
porque  tiñamos  un  orzamento  moi 
limitado. Con esta nova película ten-
tei cumprir os meus soños e ter máis 
coñecemento sobre a industria do ci-
nema. E logo, sempre me fascinaron 
as pinturas de Chagall  e as novelas 
de  Modiano.  Quería  facer  un  filme 
sobre as súas obras, polas emocións 
e sensacións que me evocan. Toda a 
película xoga cos recordos, a maxia 
dos recordos.

Estilisticamente,  Longa viaxe cara 
á noite parece unha reminiscencia 
dunha  película  de  xénero.  Era  a 
súa intención? 
Nunca fixen cursos de guionista, se-
nón que desenvolvín os meus propios 
hábitos de escritura.  Kaili Blues era 
unha  road  movie,  pero  tras  o  pri-
meiro borrador comecei  a destruíla 
desde dentro, aos poucos. Este filme 
era  cinema negro,  preto  de  Perdi-
ción de Billy Wilder. A través do meu 
proceso de 'destrución' escena a es-
cena, a película tomou o estilo final.

O seu cinema tenta ante todo crear 
un ambiente e sentimentos. Contar 
unha historia non é o importante.
Si.  Sempre  trato  de capturar  a  at-
mosfera  dos  lugares  nos  que  filmo 
para  retratar  a  súa  autenticidade. 
Para isto, case sempre cambio as es-
cenas cando chego ao set antes de 
rodar: os actores terminan afacéndo-

se e inspirándose. Cando todos bus-
can esa autenticidade, estou fasci-
nado. A trama é bastante corrente: 
un home que busca unha muller. O 
que  quería  capturar  eran  as  emo-
cións. Abstívenme de rodar escenas 
explicativas. Sabía que só levarían a 
un filme puramente narrativo.

Como participou o novelista Chang 
Ta-Chun na película?
Foi un consultor no guión. Falamos 
cumpridamente  sobre  a  estrutura 
da película, incluíndo a súa división 
en dúas partes. O título da primeira 
parte  é  Memoria;  o  da segunda é 
Papoula, en referencia ao poema de 
Paul Celan Papoula e memoria.  Pa-
ra  min,  a  primeira  parte  aborda 
cuestións de  tempo e memoria  en 
diferentes liñas temporais. A segun-
da parte trata da noción de espazo, 
que se salienta na singular secuen-
cia de 3D. É unha película sobre a 
memoria. Despois da primeira parte 
(en 2D), quería que a película asu-
mise  unha  textura  diferente.  Para 
min, o 3D é un espello que vira os 
nosos  recordos  en  sensacións  tác-
tiles.

Como foi a rodaxe?
Parei a rodaxe o primeiro día. Non 
estaba contento co deseño de pro-
dución.  Durou  un  tempo,  houbo 
moita presión e estaba moi tenso. 
Logo detiven a rodaxe dúas ou tres 
veces máis,  porque non estaba en 
condicións  de  rodar.  Finalmente  a 
rodaxe pechouse uns días antes do 
Ano Novo Chinés de 2018.

É por iso que aparecen tres direc-
tores de fotografía nos créditos?
Yao Hung-I comezou a filmar a pri-
meira parte. Traballamos xuntos va-
rios  meses  e  logo  regresou  a  Tai-
wán. Dong Jinsong fíxose cargo da 
metade da parte en 2D e a prepa-
ración da secuencia final que final-
mente rodou David Chizallet.

Seica precisa reinventarse todo o 
tempo mentres  realiza a película,

desde o lanzamento até a edición.
A rodaxe  sempre  é  moi  dura  para 
min. Necesito sentirme en risco, ca-
se  como  se  tivese  que  escapar  da 
morte para seguir creando. A miúdo 
dígome que o filme é pésimo pero 
ao  día  seguinte  ocórreseme  unha 
nova idea, e a película adquire nova 
vida.  Paréceme que  cuestionarse  a 
un mesmo para saír da túa zona de 
confort é necesario para os creado-
res.  Non  é  abondo  para  min  facer 
unha película só porque teño escri-
to un guión, debo inspirarme.

Como escolleu o helenco?
As caras dos actores son moi impor-
tantes para min. O paseo de Chagall 
foi  unha  inspiración:  quen  podería 
retratar á muller voadora? E logo a 
cara  de  Tang  Wei  aparecéuseme  e 
decateime  de  que  podía  ser  fasci-
nante, e contactei con ela de inme-
diato.  No  que  respecta  ás  nais  de 
Luo Hongwu e Wildcat, pensei nunha 
actriz que se movería dun personaxe 
a outro. Para min, Sylvia Chang foi a 
mellor opción. Ela é notable en am-
bos os roles. O resto do proceso de 
casting realizouse bastante rápido.

Por que rodou en dialecto?
Atopo o mandarín bastante aburrido 
e desprovisto de beleza. Os dialec-
tos inspíranme a escribir diálogo.

É un romance? Un film noir? Ou tal-
vez ciencia ficción?
Creo que desafía a categorización. A 
miña principal esperanza é que sexa 
unha  película  diferente  a  calquera 
outra. Pero de novo, poderían ser as 
tres xuntos, non si?

Ve o seu estilo relacionado co rea-
lismo máxico?
Creo que as miñas películas son máis 
realistas que máxicas. Porque o ci-
nema é como unha especie de arte 
máxica.  Ningunha película sería  tal 
como é sen maxia. No cinema, todo 
é  posible.  Nesta  película,  todos  os 
personaxes  están  dispostos  a  voar. 
Podía sentilo cando os rodaba.
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