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SINOPSE
a

Ming é un sicario que, cans de correr
riscos, quere deixalo. A súa axente,
que rompeu o código profesional de
evitar toda implicación persoal, con-
vénceo para facer un último traballo
que non terá os resultados desexa-
dos.

NOTAS DA PELÍCULA

Orixinalmente  concibida  por  Wong
como a  terceira  historia  de  Chung-
king Express, eliminouna despois de
decidir que o filme estaba completo
sen ela (o tempo e o orzamento ta-
mén influíron). Pola contra, optou por
desenvolver a historia na súa propia
longametraxe  e  tomou  prestados
elementos  de  Chungking,  como te-
mas, localizacións e métodos de ro-
daxe. Querendo tamén tratar de dife-
renciala de  Chungking e probar algo
novo, Wong decidiu xunto co director
de fotografía Christopher Doyle filmar
principalmente  pola  noite  e  usando
lentes  gran  de  angular  extremos,
mantendo a cámara o máis preto po-
sible dos actores para dar un efecto
distanciado do mundo que os rodea.

A  película  rodouse  en  Hong  Kong
durante a primeira metade de 1995.
Christopher Doyle tivo que abando-
nar a rodaxe en abril para filmar Lúa
tentadora de Chen Kaige; Wong con-
tinuaría con outro cinematógrafo, pe-
ro non se mostrou satisfeito co resul-
tado e acabou volvendo rodar a ma-
ioría das escenas tras o regreso de
Doyle.
a

Nunha  entrevista,  Wong  dixo  que
“Chungking Express e  Fallen Angels
son unha película que debería durar
tres  horas.  Sempre  creo  que  estas
dúas películas deberían verse xuntas
como  un  programa  dobre.  Véxoas
como o lado luminoso e o lado escu-

ro de Hong Kong. Son películas re-
versibles:  o  personaxe  de  Faye
Wong podería ser o de Takeshi  en
Fallen  Angels;  Brigitte  Lin  en
Chungking podería  ser  Leon  Lai
nesta”. 
a

Un dos temas recorrentes na filmo-
grafía  de  Wong  é  o  concepto  da
viaxe.  En  Fallen  Angels atopamos
personaxes e lugares que se desco-
nectaron dun contexto cultural, so-
cial ou político específico porque o
seu significado está definido a tra-
vés dos ollos da cámara, a narrativa
e a través de varias imaxes, mesmo
flashbacks. Así, os personaxes con-
vértense en axentes libres, privados
de raíces definitivas ou, como He e
o seu pai,  desconectados delas.  A
súa viaxe polas rúas,  semellante a
dos  personaxes  das  películas  da
Nouvelle Vague, crea ese novo sig-
nificado,  esas novas asociacións e
conexións,  facendo  que  cada  en-
contro  sexa  único.  Mesmo  os  lu-
gares  máis  mundanos,  como  un
restaurante  de  comida  rápida  coa
súa fila  de cadeiras baleiras,  cam-
bian ante a posibilidade dun roman-
ce  ou,  polo  menos,  un  encontro
inesquecible.
a

Outra característica que fai únicas a
Fallen Angels  e Chungking Express
é o uso inventivo do espazo, como
se define a través dos personaxes.
Especialmente na metrópole moder-
na, a división entre o espazo priva-
do e o público suspendeuse, facen-
do da cidade nos filmes de Wong
Kar-wai  non  só  un  lugar  para  ex-
plorar  senón  tamén  para  ocupar.
Para  os  personaxes,  non  existe  o
fogar  e,  en  consecuencia,  non hai
raíces definidas, xa que teñen que
definir  a  súa propia vida e espazo
ocupando  as  dos  demais.  Así,  o
personaxe de Michelle Reis ocupa o

apartamento  do  seu  cliente  como
unha forma de expresar a súa ansia
de proximidade e romance, manten-
do a distancia. Probablemente o xei-
to máis inventivo e divertido de facer
seu o espazo doutra persoa é como
o personaxe de Takeshi Kaneshiro se
fai  propietario  dunha  tenda  por  só
unhas  horas,  o  que  resulta  nalgu-
nhas  das  escenas  máis  divertidas
cando  forza  a  venda  dos  produtos
aos clientes, mostrando tamén o tipo
de  comedia  física  que  o  actor  lle
aporta a este personaxe.
a

Na banda sonora de  Fallen Angels,
ademais da partitura orixinal  desta-
can unha versión de Forget Him can-
tada  por  Shirley  Kwan,  a  canción
Because I'm Cool de  Nogabe  “Ro-
binson”  Randriaharimalala,  un  sam-
ple  de  Karmacoma de  Massive
Attack,  a  peza  de  Laurie  Anderson
Speak My Language e  a versión de
Flying Pickets de  Only You nos cré-
ditos finais.
a

De todas as películas remasterizadas
de  Wong  para  a  edición  Criterion,
Fallen  Angels é  a  que  sufriu  máis
modificacións.  O  chamado  “aspect
ratio” (a relación entre o ancho e o
alto da imaxe) era de 1.85:1 e cam-
biou a 2.39:1, o cal modifica bastan-
te a proporción do cadro, algo que
se  fixo  non  estendendo  as  marxes
senón cortando o seu parte superior
e inferior, deformando e alterando a
impresión que se ten en función ta-
mén dos lentes usados. Doutra ban-
da, por unha serie de decisións es-
téticas de Wong, hai máis imaxes en
branco e negro de escenas que an-
tes eran en cor, ademais de cambios
xerais na gradación de cor do filme.
Aínda que son modificacións impor-
tantes, non alteran moito o seu resul-
tado final. 
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