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a

Hae-Joon,  un  veterano  detective,
investiga  a  morte  sospeitosa  dun
home  no  cumio  dunha  montaña.
Axiña comeza a sospeitar de Seo-rae,
a  muller  do  defunto,  mentres  se
desestabiliza pola atracción que sente
por ela.

Un filme noir elegante, minucioso e
sensual  cun  clímax  depurado  e
particular  e  unha  poderosa  historia
romántica,  incluso  maldita  pero
inevitable. 
Mellor dirección Festival de Cannes.
Mellor montaxe Seminci Valladolid.

ENTREVISTA AO 
DIRECTOR

Cal é a orixe de Decision to
leave?
Inspireime en dúas cousas: a primeira
foi  a canción coreana “Néboa”,  que
me  gustou  dende  mozo;  por  iso  a
trama  transcorre  nunha  cidade  con
néboa e é unha historia de amor.
A  segunda  é  adoptar  un  enfoque
diferente  do  cine  negro,  aínda  que
partindo de todas as convencións do
xénero. Hae-joon é o investigador ata
que se converte en investigado.

Parece  que  o  desexo  de
contar  coa  actriz  Tan  Wei
influiu  moito  na  xénese  do
papel feminino.
Efectivamente. Sempre quixen contar
con  ela.  Un  dos  aspectos  máis
atractivos  de  Decision  to  leave  é
acompañar a dúas persoas de moi 

distinta  procedencia.  A  pesar  da
barreira do idioma (ela é chinesa e
el  coreano)  emociona  ver  como
alguén se esforza tanto por expresar
o que sente. Ás veces sorprende oir
a  alguén  dicir  algo  cun  matiz
distinto.
Interésanme  moito  as  cuestións
sobre  barreiras  lingüísticas,  en
Decision  to  leave  hai  elementos
complexos que saen das diferenzas
na língua. Seo-rae é competente en
coreano  pero,  cando  chega  a  un
bloqueo,  ten  que  acudir  á  súa
aplicación  de  tradución.  Cando  o
público  está  a  escoitar  a  voz  da
intelixencia  artificial,  sente  unha
gran  sensación  de  falta  de  algo,
teñen  que  combinar  o  que  viron
antes  co  significado  do  que  está
dicindo  a  aplicación.  Poden
experimentar  unha  forma  máis
activa de ver películas.

A  estructura  en  dous  actos
da  película,  o  segundo
respondendo  ao  primeiro,
foi  comparada  con  Vértigo
de Hitchcock.
Non  era  exactamente  a  miña
intención. Vértigo foi unha película
formativa para min e son gran fan
do director, pero non a tiña en mente
ao escribir o meu guión. 
Unha  diferenza  fundamental  é  a
perspectiva  (ou  mirada)  que  eu,
como  director,  coloco  na  película.
Vértigo constrúese sobre a perigosa
tolemia da mirada masculina,  unha
mirada que no seu caso resulta fatal
para as mulleres. Pero eu quería 

subverter  as  ideas  en  torno  á
perspectiva:  a  primeira  parte  é
“unha mirada masculina completa”,
pero despois a muller reclama a súa
mirada, “ela é a que agora mira”. 
Vaille mostrar ao público quen é ela,
unha  muller  namorada  que  fará
calquera  cousa  por  amor,  incluso
superando  as  normas  sociais  e
morais.  Non  digo  que  a  parte
feminina supere á parte masculina, é
coma se o equilibrio se cumprise ao
final.

Cre  vostede  que  a  súa  é
unha película política?
Algunha  xente  interpretouna  coma
unha declaración sobre as relacións
entre Corea e China,  aínda que eu
non  pretendía  que  fose  así.  Pero
todas  as  representacións  poden  ter
un significado político detrás delas.
Que  sexa  una  película  política  ou
non  depende  do  esforzo  que  teña
para  tratar  as  estructuras  sociais,
pero  as  afirmacións  que  fai  non
deben  ser  transmitidas  en  palabras
senón  na  trama  e  en  forma
cinematográfica. Aquí é onde radica
a  diferenza  entre  una  película
política e a propaganda.
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