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Jiao qu de niao. China, 2018. Cor, 118 min. Drama |  Dirección e guión: Sheng Qiu |  Fotografía: Xu Ranjun | 
Música: Xiaohe | Intérpretes: Zihan Gong (Xiahao), Huang Lu (Swallow), Mason Lee (Xiahao) | Produción: Quasar 
Films, Flash Forward Entertainment, Chan Films
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Tras  producirse  un  afundimento  da 
terra  nunha  área  suburbana,  un 
equipo  de  enxeñeiros  con  Hao  á 
fronte ten que achar  a causa.  Tras 
días deambulando na procura de res-
postas, Hao entra nunha escola onde 
atopa un diario que conta a historia 
dun neno e a separación do seu gru-
po  próximo  de  amigos.  Segundo 
avanza  a  investigación,  Hao  desco-
bre que o diario contén profecías da 
súa propia vida.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O traballo dos topógrafos é atopar 
anomalías que causen que os edi-
ficios  se  inclinen  ou  se  afundan. 
Nun sentido literal, pero tamén co-
mo  metáfora,  buscan  a  nada,  un 
buraco ou un baleiro.
Buscan datos para demostrar que o 
mundo é normal. Pero si, descobren 
un buraco e logo pasan cousas.

Por que decidiu filmar en formato 
académico? 
Para min, o formato de pantalla pa-
norámica  converteuse  nunha  forma 
obrigatoria de atraer a atención da 
xente, que fica demasiado absorta. 
Quero que a relación entre o filme  e 
o  público  sexa  máis  relaxada.  Con 
este formato, os espectadores son li-
bres de descifrar todas as pezas xun-
tas.  A pantalla  panorámica  é  máis 
como ver algo desde a visión do di-
rector  ou  doutra  persoa,  mentres 
que o 4:3 é máis coma un obxecto, 
coma  unha  postal.  Creo  que  é  un 
marco co que podes organizar distin-
tos niveis. 

Como  enfocou  a  rodaxe  de  dous 
períodos temporais diferentes?
Tiñamos  algunhas  regras.  A cámara 
non se move nas secuencias de adul-
tos,  agás unha vez  cando están nun

espazo  temporal  diferente.  Podía 
achegarse e facer zoom, pero non 
facer travelling. Para as secuencias 
dos nenos, as regras eran distintas: 
a cámara debía seguir os seus mo-
vementos, non podía moverse antes 
ou despois ca eles. Filmamos princi-
palmente con Arri Alexa, e para al-
gunhas tomas en movemento unha 
cámara máis lixeira, porque non ti-
ñamos  cartos  para  contratar  un 
operador  de  Steadicam.  O  equipo 
eramos unhas 60 persoas; rodamos 
durante 38 días e logo a montaxe 
durou ao redor de 5 ou 6 meses.

Como  colaborou  con  Ranjun  Xu? 
Quen creaba as composicións?
Tivo moita liberdade durante as se-
cuencias de adultos. Dicíalle a que 
prestar atención antes de comezar 
a toma, como quen é o núcleo da 
escena e que acción é importante. 
El elixía cando achegarse. Ademais, 
non o deixei escoitar o diálogo. Así, 
na maioría das escenas que filmaba 
non sabía de que estaban a falar. El 
só miraba desde a distancia. Estaba 
un pouco perdido ao principio.

Como foi traballar con media du-
cia de nenos?
A maioría dos nenos non eran acto-
res profesionais. Só Shuo Xu, que fai 
de  Fang  Ting,  traballara  en  series 
de televisión. Escollín uns 20 ou 30 
rapaces, e antes de comezar a ro-
dar no verán, fixemos un obradoiro 
de 6 semanas con exercicios de ac-
tuación.  Permitímolles  xogar  entre 
eles e desenvolver relacións seme-
llantes ás que saen na película. Tra-
ballar con nenos é moi difícil, pero 
se o fas ben, é incrible. Polo xeral, 
non lles daba notas ou instrucións, 
simplemente cambiaba o atrezzo, a 
localización ou as regras. A primeira 
vez  que  rodamos  a  escena  do  ti-
roteo, démoslles armas falsas, pero 
non deron actuado ben, non o cre-
ron. Entón deilles pistolas “reais”, 
unha que disparaba perdigóns sua-
ves. Iso fixo que funcionase. 

Rodar cos nenos primeiro afectou a 
forma en que filmou aos adultos?
Hai certos vínculos entre os persona-
xes infantís e os adultos. Xia Hao é o 
único  que  coñece  o  pasado,  pero 
deilles  instrucións  específicas  aos 
outros actores para que fosen máis 
parecidos aos nenos. En realidade, o 
guión mudou moito, cada 2 ou 3 días 
reescribía escenas, acabei con moito 
material extra. O filme definitivo é 
moi diferente do guión, en estrutura 
e especialmente no final.

Que cambiou na montaxe?
A primeira versión fíxena eu, e dura-
ba máis de 3 horas. Pedinlle a algúns 
amigos que a visen e non lles gustou, 
era todo moi desordenado, non en-
tendían nada. Pero sinalaron o que 
funcionaba e o que non: daquela in-
tercalaba  presente  e  pasado  varias 
veces, e cheguei á conclusión de que 
só  debería  cortar  unha  vez,  como 
tiña nos meus borradores do guión. 
Entón contratamos un montador pro-
fesional.

Tivo problemas coa censura?
Orixinalmente había imaxes cos ne-
nos  fumando,  xogando en recreati-
vos e abrazándose, e unha escena na 
que cantan unha canción comunista. 
Dixéronnos claramente que tiñamos 
que quitar todo iso para obter o “se-
lo do dragón” e poder distribuíla en 
China.  Pero  este  ano  promulgaron 
unha nova lei moito máis restritiva, 
e  poden  pedir  cambios  de  contido 
mesmo na montaxe final para poder 
exhibirse no estranxeiro e en festi-
vais. Se obxectasen, poderían impor 
multas de 50.000 $, unha prohibición 
de 5 anos de traballar en cinema e 
televisión, e pecharían a produtora.

Por quen se deixa influír?
Cando comecei, fixábame moito en 
David Lynch e Gus Van Sant. Logo re-
parei  en  autores  asiáticos  como 
Hong  Sang-soo,  Hou  Hsiao-hsien  e 
Apichatpong  Weerasethakul.  Hoxe 
inspírome  en  Bruno  Dumont,  Li-
sandro Alonso e Miguel Gomes.
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