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REBELDES DO DEUS NEÓN

Título orixinal Qing shao nian nuo zha Dirección e guión Tsai Ming-liang
Ano 1992 Duración 102 min. Fotografía Liao Pen-jung Montaxe Wang 
Chi-yang Son Hu Ding-yi Música Huang Shu-jun Dirección artística Hu 
Chih-yueh, Lee Pao-lin Vestiario Chen Ying-hui Intérpretes Lee Kang-sheng, 
Chen Chao-jung, Jen Chang-bin, Lu Yi-ching, Wang Yu-wen Distribución 
Intermedio

Sinopse Hsiao-kang (Lee Kang-sheng) é un mozo excéntrico e introvertido 
que vive cos seus pais en Taipéi. A relación conflitiva que vive na casa 
arrástrao cara á rúa da cidade e cara aos seus salóns recreativos. A súa 
vagabundaxe vaino facer atopar por azar a Ah-tze (Chen Chao-jung), un 
delincuente que lle fai as beiras a Ah-kuei (Wang Yu-wen), traballadora 
da sala de patinaxe sobre xeo. A vida de Hsiao-kang vai ficar perversa e 
indisolublemente ligada á de Ah-tze e mais a súa moza, aos que espreitará 
desde as sombras.

Galardóns Golden Horse á mellor música no Festival de Cine de Taipéi 1992,  
Bronze Award no Festival Internacional de Cine de Tokio 1993, Premio da 
Cidade de Torino ao mellor filme no Festival Internazionale Cinema Giovani.

 

XANEIRO 2018

MARTES 23
CEMITERIO DO ESPLENDOR [RAK TI KHON KAEN]
Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, 2015, 122 min.

MARTES 30
NOUTRO PAÍS [DA-REUN NA-RA-E-SEO]
Hong Sang-soo, Corea do Sur, 2012, 89 min.
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Tsai Ming-liang naceu e medrou en Kuching, Malasia, e aos vinte anos 
estableceuse en Taiwán. Nunha entrevista revelou que o meirande benefi-
cio das tempadas infanto-xuvenís que pasou en Kuching foi «ese lentísimo 
transcorrer da vida, que me daba tempo para desenvolver os meus intereses 
e pasalo realmente ben». Na mesma entrevista, entregaba dúas definicións 
que non só habían trazar as coordenadas para achegármonos a Rebeldes do 
deus Neón (1992), a súa longa debut, senón tamén para abordarmos boa 
parte da súa filmografía posterior: «Gústame filmar os corpos en situacións 
solitarias porque coido que o corpo dunha persoa perténcelle realmente 
cando está soa». E, referíndose a Rebeldes do deus Neón: «Quería facer un 
filme aínda máis documental, máis real, sobre a vida cotiá en Taipei».

Tal combinación de intencións e formación é a que conduce a Tsai Ming-
liang a facer os seus primeiros filmes, nos que organiza unha especie de 
duplo deambular: por unha banda, o do corpo solitario do personaxe que 
ha habitar dende entón os seus filmes —Hsiao-kang, interpretado polo seu 
actor fetiche e álter ego Lee Kang-sheng—; pola outra, e a unha distancia 
xusta de Hsiao-kang, unha cámara que se demora sempre nel, que aínda 
quieta estao acompañando nese tránsito, nese encadeamento de espertares 
frustrados que é a súa vida, porque a súa misión é a de construír, en planos 
case sempre fixos, unha lenta biografía do personaxe.

A pesar de ser Rebeldes do deus Neón un filme sutilmente desligado de Vive 
l ’Amour (1994) e The River (1997), e unha obra á que as imposicións de 
produción e unha escrita que ía camiño de superar a etapa do esbozo lle 
outorgaban unha vital imprecisión, Tsai Ming-liang poñía xa en escena 
algo da súa impronta coma realizador, ao tempo que despregaba os temas 
dominantes da súa obra, comezando polo que poderiamos chamar «a fami-
lia implotada», ou iso que Chris Fujiwara definiu coma «a abstracta anti-
relación de Hsiao-kang coa súa familia disfuncional». O termo importante 
aquí non é «disfuncional», palabra gastada xa polo uso onde as haxa, case 
irrelevante se se superpón con esa familia atomizada, cuxos membros ape-
nas podemos ver vivindo baixo o mesmo teito ou no mesmo cadro, senón 
a idea dunha (anti)relación «abstracta».

O camiño de Tsai Ming-liang cara á procura dunha mirada máis real cá 
realidade mesma inclúe necesariamente a abstracción, cando menos á ma-
neira da definición que Roberto Rossellini (2001) lle adxudicaba a Pablo 
Picasso: 

Coido que é Picasso quen dixo que non hai arte abstracta senón cando se procura o 
apoio na vida e non no estilo [...] A arte abstracta, arte de construír, combina figuras 
abstractas, deduce as formas que emprega e, no caso de pedirllas prestadas ao universo 
visible, purifícaas, destílaas, encamíñaas cara a unha máis rigorosa esencia, co fin de 
que representen unicamente relacións descarnadas. (p. 142, 143)

É en Rebeldes do deus Neón onde a figura do protagonista comeza ese pro-
ceso de destilación, o camiño cara á máis «rigorosa esencia»: o universo 
visible comezáse a esvaecer e do mundo, de Oriente, de Taiwán e de Taipei 
coñecemos só iso que vemos a través do corpo de Hsiao-kang e das súas 
súplicas entumecidas. No seu deambular despégase de todos os ambientes 
—que pasan a ser pouco máis ca meros fondos xenéricos— e non hai xeito 
de adxudicarlle a outra persoa que ocasionalmente apareza á súa beira iso 
que lle sucede ao personaxe, iso que o atravesa. Non se pode facer socio-
loxía despois de Tsai Ming-liang, e non é xusto falar de Hsiao-kang coma 
reflexo do «nihilismo desarraigado da mocidade de Taipei». Como escribía 
o crítico arxentino Quintín na súa reseña de The River: «O seu diagnós-
tico sobre a civilización non apunta causas nin consecuencias: limítase a 
unha intensa mirada sobre o presente».

Rebeldes do deus Neón é o primeiro capítulo da saga Hsiao-kang e trata ba-
sicamente sobre ese ir e vir do personaxe, do modo en que, escondéndollo 
á familia, abandona os estudos e se obsesiona coa figura doutro mozo, un 
ladrón moi pero que moi menor de Taipei. Ademais de introducir aquí o 
tan mentado «elemento auga», constante e case insondable na obra de Tsai  
Ming-liang coma o propio Hsiao-kang, o director comeza a traballar nas 
que van ser as liñas principais da súa obra, nun xeito de narrar que des-
praza os signos coñecidos da tensión dramática e que mesmo lles outorga 
valores opostos. 

Panozzo, M. (Ed.). (2004). Una sandía es una sandía. Las películas de Tsai Ming-liang. Xixón, 
España: Festival Internacional de Cine de Gijón. Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.


