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PREMIOS
a

Festival de Venecia 1991
León de Prata á Mellor Dirección
Premios David di Donatello 1991
Mellor Película Estranxeira 
Premios BAFTA 1992
Mellor Película de Fala Non Inglesa

SINOPSE
a

China, anos 20. Tras a morte do seu
pai, a moza de 19 anos Songlian ve-
se  forzada  a  casar  con Chen  Zou-
qian, o señor dunha poderosa fami-
lia. El é un home de 50 anos e ten xa
tres  esposas,  cada unha delas vive
nunha casa independente dentro dun
gran castelo. Songlian deberá facer-
se  forte  para  conseguir  competir
contra elas. Cada noite, o vello Chen
elixe con cal  se vai deitar. A elixida
sabe que é ela cando ve na súa casa
unha lanterna vermella acesa.

CRÍTICA DA PELÍCULA 
(ASIATECA)

Febreiro  de 1990,  Tokio.  Zhang en-
trégalle  ao  presidente  da  produtora
taiwanesa  ERA  International,  Chiu
Fu-sheng, unha novela curta dun no-
vo escritor contemporáneo: Esposas
e concubinas de Su Tong. Tong é un
dos grandes  escritores  da  xeración
post-maoísta que xurdiu a finais dos
80  coñecida  como  “experimentalis-
mo  modernista”:  escritores  que  si-
tuaban  as  súas  historias  na  China
pre-revolucionaria  e  que  pretendían
subvertir as formas narrativas do rea-
lismo  social  á  vez  que  experimen-
taban coa linguaxe poética. O resul-
tado é un traballo despolitizado e li-
bre  da  interferencia  do  Partido  Co-
munista.
a

A lanterna vermella conta  a historia
de Songlian, unha moza universitaria
que,  cando  morre  o seu pai,  a ma-

drastra  a  obriga  a  converterse  na
cuarta  concubina  do  señor  Chen.
Ao ser unha moza moderna, Song-
lian introducirá novos conflitos entre
as  outras  esposas.  A  casa  Chen
convértese nunha gran metáfora da
opresiva China que se mantén im-
pertérrita a pesar das demandas de
liberación da muller e de reforma in-
telectual dos anos 20.
a

No  Movemento  do  4  de  Maio  de
1919, artistas como Lu Xun ou Ding
Ling xa facían dos dereitos da mu-
ller un indicador da modernidade en
China, e seguindo o seu ronsel, ar-
tistas  do  post-Tiananmen  de  1989
coma Su Tong e Zhang Yimou to-
marán o corpo da muller como ale-
goría do pobo chinés. Tamén, a cul-
tura  occidental  influirá  de  maneira
decisiva na arte chinesa, e fará da
cuestión  da  muller  unha  metáfora
da pugna contra  o  opresivo poder
patriarcal  do  réxime  autocrático
chinés.  Por suposto, o ministro de
Radio, Cinema e Televisión, Ai Zhis-
heng, prohibiu a súa estrea en Chi-
na  e  ameazou  con  impedir  a  súa
distribución internacional.
a

N'A lanterna  vermella,  a  crítica  ao
Partido Comunista é moito máis di-
recta e mordaz que nos seus filmes
anteriores,  pero  non  porque  teña
pretensións  feministas,  senón  por-
que o valor metafórico da muller co-
mo  ataque  á  tradición  patriarcal  é
moito  máis  potente  e  obvio  que
nunca,  porque  os  farois  vermellos
dan unha forma concreta á opresión
que sofren estas mulleres, tornando
a súa traxedia máis estética e por
tanto  máis  poderosa.  Pero  sobre
todo porque os altos muros da vella
mansión da provincia de Shanxi on-
de se rodou o filme expresan per-
fectamente unha longa tradición de
restrición  ao  desexo.  Non  hai  nin

unha soa escena das esposas roda-
da fóra da gran mansión. Os planos
de Zhang subliñan a arquitectura da
casa que axuda a salientar  a opre-
sión á que están sometidas as con-
cubinas,  coas  súas liñas rectas,  os
altos muros e a infinidade de portas
e marcos.
a

N'A  lanterna  vermella  apréciase  un
uso da cor característico en Zhang,
que forma xa parte do seu selo per-
soal.  Durante  o  día  predominan  as
cores tenues das paredes da casa,
pero nas noites o azul e o vermello
loitan polo espazo como xa ocorrera
n'A semente do crisantemo (1990). O
director filmará os exteriores con fil-
tro azul frío e desapiadado (masculi-
no) e os interiores co vermello da luz
dos farois (feminino).
a

A pesar  de  que  a  cámara  ten  nun
principio unha ollada masculina, non
podemos ignorar a carga semántica
do monólogo de Songlian ou a iden-
tificación da cámara e a protagonista
que  fai  que  o  espectador  conecte
emocionalmente coa Cuarta Esposa.
Non importa que estas mulleres se-
xan  boas  ou  malas,  porque  o  que
pretende  o  director  é  contrastar  a
obxectivización da muller do sistema
de  concubinato  co  drama  persoal
que viven estas mulleres. 
a

(...)  Cando Songlian  os acuse e  os
chame asasinos, o señor Chen sen-
tenciará que está tola e que non viu
nada.  Esta  escena  de  negación  foi
interpretada  como  unha  metáfora
dos esforzos de Partido Comunista
por desmentir  o xenocidio de Tian-
namen. O discurso crítico de Zhang
Yimou non caeu en saco roto. A pe-
sar de que en China  A lanterna ver-
mella  foi tamén condenada á invisi-
bilidade,  lonxe  de  casa  gañou  o
León de Prata do Festival de Vene-
cia.

Vindeira sesión, martes 3: Persona · Ingmar Bergman


