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SINOPSE
a

Hong  Kong,  1962.  Chow,  redactor
xefe  dun  diario  local,  múdase  coa
súa muller a un edificio habitado por
residentes de Shanghai. Alí coñece a
Li-zhen,  unha  moza  que  acaba  de
instalarse co seu esposo. Ela é se-
cretaria dunha empresa de exporta-
ción e o seu marido está continua-
mente de viaxe de negocios. Como a
muller  de  Chow  tamén  está  case
sempre fóra de casa, Li-zhen e Chow
pasan cada vez máis tempo xuntos e
fanse  moi  amigos.  Un  día,  ambos
descubrirán  algo  inesperado  sobre
os seus respectivos cónxuxes.

NOTAS DA PELÍCULA

In the Mood for Love sufriu un longo
período  de  xestación.  A  finais  dos
anos  90,  coa  soberanía  de  Hong
Kong trasladada de Gran Bretaña a
China,  e  tras  unos  anos  de  moito
éxito de crítica e público, Wong Kar-
Wai tiña moitas ganas de volver tra-
ballar na China continental, onde na-
cera. Así, empezou a desenvolver o
proxecto  Summer in  Beijing,  que ía
ser un musical romántico. Ao descu-
brir que tería problemas para conse-
guir o permiso para rodar en Pequín
cos seus métodos de traballo espon-
táneos e pola censura política, Wong
decidiu desbotar a estrutura orixinal
do filme, gardando só unha das tres
historias  planificadas,  que  trataba
dunha muller  e un home que com-
partían fideos e segredos.

A historia  evolucionaría  lentamente
cara a Desexando amar, despois de
trasladar  o seu escenario ao Hong
Kong dos anos 60. A fichaxe de Ma-
ggie Cheung e Tony Leung brindou-
lle  a  oportunidade  de  recuperar  a
trama iniciada na  súa opera  prima
Days  of  Being  Wild,  xa  que  os
actores  apareceran  nesa  película,
aínda que nunca xuntos. 
a

A intención de Wong de rodar a pe-
lícula en Hong Kong complicaba as
cousas: a aparencia da cidade mu-
dara moito desde 1960, e a Wong
non lle  gustaba  traballar  en  deco-
rados  de  estudio,  e  moito  menos
usando efectos especiais para imi-
tar  tempos  pasados.  Finalmente,
unha parte da rodaxe tivo lugar nos
barrios  menos  modernizados  de
Bangkok (as escenas ao aire libre e
no hotel), en Singapur e en Angkor
Wat, Camboxa. 
a

A  rodaxe  durou  uns  15  meses.
Wong,  que  nunca  traballaba  cun
guión pechado para favorecer a es-
pontaneidade, dubidaba entre facer
que os seus personaxes se conver-
tisen  en  amantes ao final  do filme
ou (tal  e  como sucede  na  versión
final) non explicitalo. Así, durante a
rodaxe os actores non sabían o que
ía pasar na montaxe: ese detalle au-
mentou a ambigüidade das súas ac-
tuacións, nun proceso que atoparon
inspirador pero esixente. 
a

O director de fotografía Christopher
Doyle, para quen esta película sería
a  súa  6ª  colaboración  con  Wong
Kar-wai, tivo que abandonar o filme
cando a produción superou o calen-
dario  previsto e foi  substituído por
Mark Lee Ping Bin, recoñecido polo
seu  traballo  co  cineasta  taiwanés
Hou  Hsiao-hsien.  Ambos  camaró-
grafos son acreditados por igual na
versión final.  Algúns críticos  obser-

van diferenzas entre o estilo máis ci-
nético de Doyle e as tomas longas
máis sutís de Lee que enmarcan as
partes clave de In the Mood for Lo-
ve,  pero  os  diferentes  estilos  dos
dous cámaras foron mesturados sen
problemas pola propia estética fluída
de Wong. Como todos os filmes an-
teriores do director, rodouse en celu-
loide, non en dixital.
a

Os últimos meses de produción da
película, que ía presentarse no Festi-
val de Cannes en maio de 2000, fo-
ron  notorios  pola  súa confusión.  O
filme  apenas  se  rematou  a  tempo
para o evento: Wong seguía a rodar
cada vez máis mentres tentaba  edi-
tar as cantidades inxentes de imaxes
que  filmara  durante  o  ano  anterior.
Acabou por eliminar grandes anacos
da historia  e derrubala ata os seus
elementos  máis  básicos,  a  relación
entre os dous protagonistas. 
a

Aínda  que  o  título  en  cantonés  e
mandarín do filme está baseado nu-
nha canción  de Zhou Xuan que se
traduce como “Age of Bloom”, o tí-
tulo internacional foi inspirado por un
corte do álbum recente de Bryan Fe-
rry e Roxy Music  Slave to Love. Na
banda  sonora  tamén  destacan  tres
boleros  cantados  en  castelán  por
Nat King Cole (Aquellos Ojos Verdes,
Te  Quiero  Dijiste,  Quizás,  Quizás,
Quizás),  que seica foron moi  popu-
lares na época en que se ambienta a
película.
a

In the Mood for Love foi o filme máis
exitoso  de Wong,  con case 13  mi-
llóns de dólares de recadación inter-
nacional, e adoita aparecer nas listas
como unha das mellores películas de
todos os tempos e unha das obras
máis  importantes  do  cine  asiático.
Nunha enquisa da BBC de 2016 rea-
lizada a 177 críticos, foi elixida a 2ª
mellor película do século XXI.
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