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SINOPSE
a

Dúas historias de amor independen-
tes que se desenvolven  no popular
barrio  turístico  de  Tsimhatsui,  en
Hong Kong. A primeira describe o fu-
gaz encontro entre un policía en ple-
na crise amorosa e unha misteriosa
muller  fatal  traficante  de  drogas.  A
segunda céntrase no singular roman-
ce entre un solitario e sinxelo axente
de policia e a  camareira do bar onde
adoita comer.

NOTAS DA PELÍCULA

Wong Kar-Wai  fixo  Chungking  Exp-
ress durante un parón de dous me-
ses  na difícil  postprodución  da súa
película  de  artes  marciais  wuxia
Ashes  of  Time.  Segundo  declarou,
“Aínda que non tiña nada que facer,
decidín facer  Chungking Express se-
guindo  os  meus  instintos.  Despois
das  cousas  tan  pesadas  e  enfati-
zadas de Ashes of Time, quería facer
unha película contemporánea moi li-
xeira, pero onde os personaxes tive-
sen  os  mesmos  problemas”.  Orixi-
nalmente,  Wong imaxinou as  histo-
rias como paralelas pero con esce-
narios contrastantes: unha na illa de
Hong Kong á luz do día e a outra en
Kowloon de noite. Sentiu que “a pe-
sar  das diferenzas,  son as mesmas
historias:  unha  trata  de  atopar  o
amor na cidade ateigada, e a outra
de  manter  o  amor  sen  conexión
física.

Chungking Express pretendía ser un
pasatempo xerador de diñeiro rápido
para a produtora do director, Jet To-
ne. De feito, a película ten unha es-
pontaneidade  extravagante  que  é
única  na  súa  obra.  Wong  redobrou
os elementos comerciais: a primeira
metade é unha chiscadela ao thriller
de gánsters, a segunda é pura come-

dia romántica. Os protagonistas de
ambas  as  seccións  son  policías  e
os catro actores principais son su-
perestrelas  asiáticas:  os  ídolos  da
música  pop  Takeshi  Kaneshiro  e
Faye Wong,  o  ídolo  do cinema de
acción Tony Leung e a veterana ac-
triz Brigitte Lin (a única estrela de 40
anos, que saíu do seu retiro para fa-
cer  unha  homenaxe  a  outra  actriz
de  culto  de  mediana  idade,  Gena
Rowlands en Gloria). 
a

O guión non estaba acabado can-
do comezou a rodaxe; Wong rema-
touno  durante  un  parón  polo  ano
novo, escribindo a segunda historia
nun só día.  Desenvolveu  unha ter-
ceira historia, sobre un sicario enfer-
mo de amor, pero como cría que ía
facer que  Chungking Express dura-
se demasiado, produciuna como un
filme separado, Fallen Angels.
a

Wong  quería  filmar  en  Tsim  Sha
Tsui, xa que creceu na zona e sentía
unha forte  conexión  con ela.  Cha-
moulle  a  atención  a  Chungking
Mansion  polos  seus  moitos  aloxa-
mentos, a súa mestura de culturas e
o seu significado como punto forte
do crime; víao como un lugar super-
poboado e hiperactivo que funcio-
naba  como  metáfora  do  propio
Hong Kong.
a

A segunda historia rodouse en Cen-
tral,  incluído  Lan Kwai  Fong,  unha
zona con moitos bares onde van os
executivos estranxeiros despois do
traballo. A tenda de comida rápida
Midnight Express quedaría inmorta-
lizada no filme, así como a escaleira
mecánica de Central ao nivel medio,
onde nunca se rodara ningunha pe-
lícula. O apartamento do personaxe
de  Tony  Leung  era  o  apartamento
do  director  de  fotografía  Christo-
pher Doyle no momento da rodaxe.

Wong narra a historia nunha estrutu-
ra fragmentada e conectada a través
de monólogos. Nas súas películas, a
composición da imaxe e o uso sim-
bólico da cor son ferramentas narra-
tivas que conectan as emocións e as
historias dos personaxes. 
a

A música é tamén unha parte impor-
tante  das  películas  de  Wong  Kar-
Wai. Wong ten predilección por em-
pregar música occidental, que adap-
ta para que coincida mellor coas pe-
lículas. Na primeira historia, os prin-
cipais temas recorrentes son Things
in Life de Dennis Brown e  Baroque
de  Michael  Galasso.  Na  segunda
parte, son clave as cancións Califor-
nia Dreamin' de The Mamas & The
Papas,  What a Diff'rence a Day Ma-
de de Dinah Washington e a versión
cantonesa de Faye Wong de Dreams
de The Cranberries.
a

En  Asia,  a  película  non  defraudou,
arrasando  nos  Hong  Kong  Film
Awards  e  converténdose  nun  éxito
no despacho de billetes. En Estados
Unidos, con todo, a súa carreira foi
decepcionante,  talvez  porque  Mira-
max, que a distribuíu como carta de
presentación da compañía de Quen-
tin  Tarantino  Rolling  Thunder,  non
soubo se publicitala como unha pe-
lícula  de  arte  e  ensaio  ou  un  filme
asiático de xénero. Con todo, a com-
binación de pirotecnia cinematográ-
fica e melancólico romance faría que
co paso do tempo se convertese nun
título de culto para os cinéfilos occi-
dentais.  Chungking Express estable-
ceu a reputación de Wong como un
autor importante,  o máis glamuroso
e  enigmático  desde  Jean-Luc  Go-
dard, e supuxo un punto de inflexión
na súa obra, un cambio de dirección
que mesmo se sinala dentro da pe-
lícula,  na que a acción dá paso ao
romance.
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