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Moneyboys. Taiwán, 2021. Cor,  118 min. Drama |  Dirección e guión: C.B. Yi  | Fotografía: Jean-Louis Vialard |
Música: Yun Xie-Loussignan | Elenco: Kai Ko (Fei), Chloe Maayan (Lulu), Bai Yufan (Long), J.C. Lin (Xiaolai), Qiheng
Sun (Wei), Yan-Ze Lu (Xiandong) | Produción: KGP Kranzelbinder Gabriele Production, Zorba Production, Panache

SINOPSE
a

Fei  dedícase  á  prostitución  ilegal-
mente para manter a súa familia, pe-
ro cando se decata de que están dis-
postos a aceptar o seu diñeiro pero
non o seu modo de vida, a relación
entre eles rompe. A través do seu ro-
mance  co  mozo  Long,  Fei  parece
quen de atopar unha nova oportuni-
dade na vida, pero daquela crúzase
no seu camiño Xiaolai, o amor da súa
xuventude, que o enfronta coa culpa
do seu pasado reprimido.

NOTAS DO DIRECTOR

Moneyboys trata unha situación moi
concreta,  a migración dun mozo da
China rural á gran cidade, pero para
min  é  unha historia  universal  sobre
as relacións persoais que podería su-
ceder en calquera lugar do mundo.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como empezou o proxecto?
Empecei a traballar  na idea hai  uns
oito anos. Entón coñecín a uns acto-
res novos de Pequín que se estaban
formando en Austria. Un deles con-
toume  que  se  deitaba  con  homes
para conseguir o diñeiro co que pa-
gar os coidados da súa nai. As súas
palabras impresionáronme e foron o
punto de partida para a película. En
Taiwán hai moitos mozos que se van
da aldea para vivir na cidade e adoi-
tan terminar traballando no sector da
construción por un salario moi malo,
e  outros  se  prostitúen.  O confucia-
nismo obriga  á  xente  a  sacrificarse
polo ben da súa familia. Quería tratar
este  tema e abordar  a  cuestión do
porqué da vida.
a

A produción é case toda europea.
Foi difícil producir en Taiwán?
Crieime en Viena e formeime alí con
Haneke.  Posto  que  aquel  é  o  meu
contexto parecíame natural e mesmo
necesario que o financiamento pro-

cedese  principalmente  de  alí.  Con
todo tamén recibimos axuda finan-
ceira de Taiwán e traballei cun equi-
po  mixto.  O  Taiwan  Film  Institute
axudoume moito a atopar  localiza-
cións e a solucionar problemas.
a

Tiña en mente aos protagonistas
mentres escribía o guión? Como
foi o proceso de atopalos?
Foi un proceso de investigación moi
longo, no que coñecín a varios “mo-
neyboys” a través dun investigador
que fixo entrevistas a máis de 2.000
mozos. De aí saíu un libro que foi o
punto de partida para desenvolver o
guión, que condensa as súas histo-
rias.  Foi  un proceso de dous anos
de casting en China primeiro, onde
atopei  actores  que querían  partici-
par no proxecto para mostrar a súa
solidariedade  co  colectivo  LGTB;
pero  ao  final  tivemos  que  rodar  a
película en Taiwan, e o casting em-
pezou de novo.
Até  tres  meses  antes  do  inicio  da
rodaxe  non  tiñamos  protagonista
aínda. Os produtores sabían que eu
quería a Ko Kai para ese papel. É un
actor procedente de Taiwán que en
2014 se convertera nunha estrela en
China, pero ao que pillou a policía
fumando herba en Pequín e prohibí-
ronlle  exercer  a  súa  profesión  en
China, foi un verdadeiro escándalo.
A produtora dicía que era  demasia-
do  caro  porque  fora  unha  súper
estrela, pero como non tiñamos pro-
tagonista púxenme en contacto con
el  e  ao  final  non  foi  tan  caro.  A
maioría dos actores son de Taiwán,
só hai tres de China, pero para min
como é unha película chinesa consi-
dero que foi importante a participa-
ción  deses  tres  actores  e  de feito
unha actriz chinesa ten tres papeis á
vez na película.
a

A fotografía  é  fermosa.  Que nos
pode dicir da paleta de cor e das
incribles localizacións?

Grazas a un equipo artístico incrible
logramos ese  resultado  en  cámara.
Jean-Louis  Vialard,  que ten moitísi-
ma experiencia, entrou no equipo só
tres semanas antes de iniciar  a ro-
daxe.  Pero  xa  filmara  en  Taiwán  e
coñece o país, sendo iso unha gran
vantaxe.  Eu  estiven  en  Taipei  bus-
cando  localizacións,  e   tiven  unha
deseñadora  de  produción  incrible
que  trasladou  todos  os  elementos
chineses a Taiwán. En China en to-
dos lados hai masas de xente,  e ne-
se aspecto Taiwán parécese máis a
Xapón porque non hai esa masifica-
ción. E grazas ao equipo logramos o
traballo  fotográfico,  esas cores  que
caracterizan á película. 
a

Hai algún realizador que o inspirou
a nivel visual?
Admiro a moitos realizadores, como
Hou  Hsia-Hsien,  Ozu,  Haneke,  Bu-
ñuel,  Wong  Kar-Wai,  Kubrick,  Bre-
sson ou Tarkowsky. Xa ve que é un
grupo moi heteroxéneo. Non me ins-
pirou o traballo dun único artista, se-
nón que todos eles foron educando
a miña maneira de observar o mun-
do.  Gústame concibir  cada  escena
como se  fose  unha toma longa  na
que hai unha acción que a dinamiza,
e  tento  evitar  as  secuencias  con
moitos cortes.  Paréceme que é im-
portante que o espectador se afaga
a ese tipo  de narrativa.  Non quero
imaxes superficiais que distraian, se-
nón escenas nas que zambullirse.
a

Cal é a mensaxe máis importante
que quere comunicar co filme?
Oxalá as persoas que son como os
meus  protagonistas  tivesen  o  valor
de ser felices. Para empezar tes que
quererte e aceptarte,  e así  poderás
dar amor e respectar aos demais. Se
un non está ben física e mentalmen-
te  non  poderá  axudar  aos  demais.
Tamén temos que aprender a pasar
páxina  do  pasado.  A  vergoña  non
debería acompañarnos toda a vida.


