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Festival de Cannes 1997
Mellor Dirección
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Yiu-Fai  e  Po-Wing  levan  un  tempo
xuntos  moi  namorados  e  deciden
viaxar desde Hong Kong a Arxentina
para empezar unha nova vida de ce-
ro. A chegada ao novo país parece
transformar  as  cousas  e  Po-Wing
abandona a  Yiu-Fai,  que comeza  a
traballar nun bar de tango para con-
seguir o diñeiro dun billete de volta a
casa. Un día Po-Wing reaparece, pe-
ro  esta  igual  que  sempre  e  Yiu-Fai
busca estabilidade na súa vida.

CRÍTICA DE ASIAN MOVIE 
PULSE (A. Thayne)

Hai 20 anos, o 1 de xullo de 1997, o
Reino Unido entregou a soberanía de
Hong Kong a China, cun período de
graza de 50 anos, antes de que en-
tren en vigor as leis chinesas. Neste
contexto, o residente en Hong Kong,
nacido  en  Shanghai,  Wong  Kar-wai
esforzouse moito para asegurar que
Happy  Together se  estrease  antes
desa data, aínda que as súas razóns
poden non parecer claras.
a

Tony  Leung  Chui-wai  e  Leslie
Cheung interpretan unha parella  gai
que viaxa a Arxentina, algo perdida
de dirección, acabando en Bos Aires
en  traballos  pouco  remunerados.  A
súa esperanza é chegar ás cataratas
do Iguazú, ao norte do país, pero a
falta de fondos e as constantes dis-
putas  na  súa relación  con interrup-
cións  impídenlles  chegar  sempre  a
un final feliz.
a

Como ocorre con moitas películas de
Wong, a trama non é o factor deter-
minante. A metáfora é o que move a
Happy Together.  A relación  entre Lai

e  Ho  ea  súa  natureza  complicada
representan os tempos incertos que
lle esperan a Hong Kong, con gran
ansiedade para a poboación. Lai, un
home homosexual, representa as li-
berdades  sociais  dispoñibles  para
os habitantes da ex-colonia. A alu-
sión  á  difícil  relación  co  seu  pai,
China,  ten  a  esperanza de que as
dúas nacións poidan vivir xuntas no
futuro. Hong Kong é o fillo fuxido ao
outro  lado  do  mundo,  pero  agora
debe regresar e reconciliar as súas
diferenzas coa antiga China. A intro-
dución de Chang, de Taiwán, unha
nación cun pasado igualmente difícil
coa China continental, dándolle cer-
to apoio a Lai, demostra que Hong
Kong non está  só,  ofrecendo algo
de positivismo para o futuro.
a

Hai  moitas  lecturas  posibles  para
esta película, e o propio Wong afir-
mou  que  o  título  fai  referencia  a
chegar a ter paz cun mesmo antes
de  mirar  cara  ao  futuro.  Por  máis
que se interprete, trátase dunha pe-
lícula  que ten  que ser  vista  cunha
mente activa ou simplemente queda
nun romance case sen guión de se-
paracións e reconciliacións.
a

Tecnicamente, Happy Together é un
filme que require que se acepten as
súas licenzas artísticas. A fotografía
do gran Christopher  Doyle podería
ser facilmente louvada ou criticada,
pero a súa sensación desconcertan-
te casa felizmente co escenario via-
xeiro da película coa esperanza de
atopar o seu lugar no mundo. Ofré-
cenos imaxes case incoloras e gra-
nuladas do pasado da parella, antes
de  pasar  a  un  presente  matizado,
coa cor cada vez máis destacada a
medida que Lai vai aceptando a súa
situación e mira cara ao futuro.
a

Sempre importante nas súas pelícu-
las, a banda sonora coidadosamen-

te seleccionada está á altura:  unha
mestura de ritmos latinos, a guitarra
salvaxe pero elegante de Frank Za-
ppa, e tempos lentos para unha ex-
periencia  desequilibrada.  Isto  crea
fermosos momentos que emparellan
coa  cinematografía,  en  particular  o
Cucurrucucú Paloma de Caetano Ve-
loso acompañando planos das cata-
ratas  do  Iguazú;  A  vinganza  de
Chunga de Frank Zappa sobre o len-
to traxecto en taxi; e  Tango Apasio-
nado de Astor Piazolla mentres a pa-
rella baila entre o amor e o odio.
a

A actuación dos dous protagonistas
é sobresaliente e, aínda que é o Lai
de Tony Leung Chui-wai o que narra
a  película,  Leslie  Cheung  rouba  o
show coa súa interpretación. A esce-
na final na que Lai visita só as cata-
ratas soas,  deixando a Ho mirando
só á lámpada das cataratas en Bos
Aires,  mostra a Cheung estourando
en  sinceras  bágoas  que  se  senten
inquietantemente  naturais.  Os  críti-
cos din que esta non é unha película
gai e, como tal, a relación entre am-
bos non segue patróns naturais. Con
todo, no contexto da película, a súa
dinámica  funciona  ben  como  dúas
persoas incapaces de vivir nin xun-
tas nin separadas.
a

20 anos despois, as ansiedades que
Wong quixo abordar antes da entre-
ga  territorial  aínda  son  evidentes,
cun futuro incerto para os hongkone-
ses. Pero pódense ver tamén parale-
los  coa  situación  política  na  Gran
Bretaña do Brexit, onde e o cambio
pode tardar décadas en dar froitos.

Premiado  como  Mellor  Director  en
Cannes, Wong captou un estado de
ánimo  que  aínda  está  presente  na
actualidade.  E  aínda  que  pode  ser
difícil e requirir algunha loita interna,
a recompensa pode producir un final
feliz.

A programación regular do Cineclube regresará en 2021 · Felices festas e bo nadal!


