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SINOPSE
a

Un escritor que pensaba que escribía
sobre o futuro escribía sobre o pasa-
do. Na súa novela, un misterioso tren
saía  de  cando en  vez  cara  ao  ano
2046. Todos os que subían a el facía-
no  co  mesmo  propósito:  recuperar
os recordos perdidos. Dicíase que en
2046 nada mudara. Ninguén sabía se
iso era certo, porque ningún dos que
viaxaron  volveu  nunca.  Cunha  ex-
cepción. Estivo alí. Marchou volunta-
riamente. Quería mudar.

CRÍTICA DE FILM COMMENT

Despois de cinco anos de produción,
ducias  de  interrupcións,  numerosos
cambios no elenco, varios directores
de  fotografía,  a  reconstrución  dun
escenario  de  medio  millón  de  dó-
lares,  a finalización de tres grandes
proxectos  paralelos,  unha  estrea
mundial  a  última  hora  en  Cannes,
dúas montaxes radicalmente diferen-
tes, infinitos rumores e expectativas,
por fin chegou o fenómeno coñecido
como  2046. En primeiro lugar, cóm-
pre deixar  claro  o que non é:  unha
película de ciencia ficción de Wong
Kar Wai. Vestixios diso aparecen en
2046 como extractos  dunha novela
escrita  por  Chow  Mo  Wan  (Tony
Leung). Voluptuosamente desconcer-
tante,  parece  unha  rareza  espacial
deseñada por Hussein Chalayan, pe-
rigosamente preto de Barbarella.
a

O mundo de Wong é un eterno re-
torno, unha iObra en modo aleatorio,
un  intrincado  remix  épico.  Coñece-
mos  a  Chow  antes.  Primeiro  albis-
couse no enigmático final de Days of
Being Wild. Unha década despois, In
the Mood for Love foi a historia dun
romance sublimado e extasiado en-
tre Chow e o súa fermosa veciña Su
Li Zhen (Maggie Cheung). Abafados
pola timidez e os poderosos códigos

do decoro, os seus afectos detona-
ron coma se estivesen baixo a auga.
2046 é o patrón creado polas súas
réplicas.  Facéndose eco de repeti-
cións, sincronicidades, sonambulis-
mos, meta-narrativas e moitos tipos
de  doppelgangers,  é  unha  historia
de pantasmas embruxada pola au-
sencia de Su Li Zhen. Entón, o pri-
meiro que seica é  2046 é unha se-
cuela. Parece obvio agora, pero non
foi tan explícito na notoria montaxe
mostrada  en  Cannes.  Sospéitase
que a medida en que a versión es-
treada continúa directamente a na-
rrativa de  In the Mood puido deci-
dirse moi tarde no xogo. E non é di-
fícil imaxinar outras versións xurdin-
do  algún día:  unha  de  ciencia  fic-
ción  pura,  unha  montaxe  experi-
mental,  unha pantomima sen pala-
bras, un melodrama en xaponés, ou
media  ducia  de  romances  autóno-
mos.  Un poema nunca  se  remata,
dixo Valéry, só se abandona.
a

Todas as mulleres do  2046 son, en
certo sentido, aspectos dunha única
muller, non a muller que Su Li Zhen
era,  senón a que podería ter  sido.
Nunca o saberá. Por que non pode
volver ser como antes?
a

Un traballo retrospectivo de síntese,
2046 é a suma da lírica melancolía
de Wong. Como tal, ten algo deca-
dente,  terminal  e lixeiramente aba-
fante.  O  surrealismo  cutre-chic  do
deseñador  de  produción  William
Chang alcanza a apoteose: apliques
de raias verde menta, papel pintado
op art, exuberantes cortinas de ve-
ludo,  boas de groso oropel  doura-
do, espello sobre espello sobre es-
pello, cada un dunha lucidez supre-
ma.  Por  primeira  vez  na  súa  ca-
rreira, na súa película máis longa até
a data, Wong roda en cinemascope,
como para acomodar a flexión com-
pleta do seu músculo plástico.

De Ashes of Time a Happy Together,
é todo unha cinesis mareada, un ex-
presionismo escalonado, vertixinoso
brío da nouvelle vague. In the Mood
for Love ralentizouno todo, reduciu o
foco,  sincronizouse  co  personaxe
nunha  ollada  absorta  cara  atrás.
2046 é hierática coma un friso, neo-
clásica.  Rodada case por  completo
en planos medios e detalle, as cabe-
zas enchen o cadro coma bustos de
mármore apoiados en soportes ocul-
tos. Os extremos afastados das súas
composicións  adoitan  entregarse  a
un volume de parede ou cortina con
enfoque  superficial,  de  xeito  que
Wong a miúdo parece filmar en 1.66:
1 ou 4:3, cun luxoso búfer de forma
pura. 2046 é unha narración voyeur-
ista que axexamos a través de fen-
das e espiamos por cantos. A xeo-
metría da película é parabólica: a no-
sa liña de visión segue a súa poesía
relativista ao longo dunha curvatura
do espazo.
a

Por todo o seu equilibrio e grandeza,
2046 é a máis nerviosa das películas
de Wong. A ansiedade política deu á
película o seu título:  a  promesa de
China, en 1997, de que nada cam-
biaría  no  enclave  de  libre  mercado
de Hong Kong durante 50 anos. 
a

2046 é un lugar, unha época, o nome
dunha novela, o número dunha habi-
tación de hotel e, en forma de mega-
lópole de anime, a primeira represen-
tación  dixital  do  cinema  de  Wong.
2046  tamén  é,  sempre,  2046:  un
cine-Narciso embelesado polas súas
propias profundidades, desconcerta-
do polo que ve, loitando por afastar-
se da súa propia imaxe. Dadas as di-
ficultades, as expectativas, a reputa-
ción en xogo, o escrutinio,  a desa-
lentadora perfección de In the Mood
for Love... como non podía ser dou-
tro xeito? 
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